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RESUMO
Silva, Eduardo Nani. Marcadores de predição de lesão miocárdica em
mulheres com câncer submetidas à quimioterapia com doxorrubicina. Tese
(Doutorado em Ciências Cardiovasculares) - Faculdade de Medicina, Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2016.
Introdução: A cardiotoxicidade decorrente do tratamento do câncer com
Doxorrubicina é uma complicação que aumenta a morbimortalidade dos pacientes
portadores de neoplasias sólidas e hematológicas. A identificação precoce desta
complicação modifica o prognóstico, permitindo medidas de cardioproteção sem
comprometer a eficácia terapêutica oncológica.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar qual é o marcador mais precoce de
cardiomiotoxicidade em pacientes com câncer submetidos à quimioterapia cujo
plano terapêutico incluiu o uso de Doxorrubicina.
Casuística e métodos: foi realizado um estudo prospectivo em 40 mulheres
portadoras de câncer, procedentes do serviço de oncologia do Hospital Universitário
Antônio Pedro e da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia do
município de Rio Bonito (RJ), no período de agosto de 2012 a julho de 2015. Foram
realizados exame clínico e os biomarcadores Troponina I (TnI), Peptídeo Natriurético
tipo B (BNP), Mioglobina e Creatinofosfoquinase fração-MB (CK-MB), antes do início
da quimioterapia (QT) e 24h a 48h após a primeira, terceira, sexta ou última QT; e
exames de ecocardiograma com a técnica do speckle tracking antes de iniciar a QT,
após a terceira, quarta ou sexta QT e após um ano de início da QT.
Resultados: das 40 pacientes, 37 tinham câncer de mama, 2 linfomas e1 sarcoma.
A média de idade foi 55,9±10,8 anos. Os fatores de risco para cardiotoxicidade
foram sexo feminino (100%), hipertensão arterial (50%), tabagismo (30%),
obesidade (35%) e diabetes (20%). A dose cumulativa média de Doxorrubicina
administrada foi de 423±119mg/m2, 24 (60%) receberam doses maiores de
400mg/m2 e 16 (40%) entre 200 e 400mg/m2. Nenhuma paciente apresentou
desfecho clínico de insuficiência cardíaca sintomática. A ocorrência de
cardiotoxicidade subclínica, caracterizada por queda da fração de ejeção do
ventrículo esquerdo (FEVE) maior que 10% para <53% em relação à medida basal
ocorreu em cinco pacientes (12,5%) em até12 meses após o início da QT. Houve um
aumento progressivo e sustentável dos níveis do BNP e da Mioglobina durante todos
os ciclos de QT, alcançando valores significativamente mais elevados 12 meses
após início da QT (p<0,001 e p<0,008, respectivamente). Os parâmetros de função
sistólica FEVE por Simpson e pelo speckle tracking não apresentaram alteração
evolutiva significativa. Houve piora significativa da função diastólica de VE em 17%
entre a pré-QTe após a terceira QT, assim como de 48% entre a pré-QT e 12 meses
após (p<0,0001).
Conclusões: Cardiotoxicidade subclínica ocorreu em 12,5% das pacientes que
receberam DOXO para tratamento de câncer. O BNP, a Mioglobina e a função
diastólica aferida ao ecocardiograma foram os marcadores que mais precocemente
se elevaram, sendo o BNP o único marcador que se correlacionou com a progressão
da dose cumulativa de DOXO nesta população estudada.
Palavras-chave: Câncer; Doxorrubicina; Quimioterapia; Cardiotoxicidade
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ABSTRACT
Silva, Eduardo Nani. Myocardial injury prediction markers in women with
cancer undergoing chemotherapy with doxorubicin. Thesis (Doctor
in
Cardiovascular Science) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, Brazil, 2016.
Introduction: cardiotoxicity secondary to cancer treatment with Doxorubicin is a
complication that increases morbidity and mortality of patients with solid and
hematologic malignancies. Early identification of this complication changes the
prognosis and allows cardioprotective measures without compromising the
oncological therapeutic efficacy.
Objective: to identify the earliest marker of cardiomyotoxicity in cancer patients
undergoing chemotherapy treatment plan which included the use of Doxorubicin.
Patients and methods: we performed a prospective study with 40 women with the
diagnosis of cancer from the Antonio Pedro University Hospital and the Oncology
High Complexity Unity Care of Rio Bonito City, Rio de Janeiro State, Brazil, from
August 2012 to July 2015. Clinical exam was performed and the biomarkers Troponin
I (TnI), type-B Natriuretic Peptide (BNP), myoglobin and creatine kinase-MB fraction
(CK-MB) were measured before the beginning of chemotherapy (CT) and 24 to 48
hours after the first, third, fourth or last CT. Echocardiograms with speckle tracking
technique were performed before starting the CT and after the third, sixth, or last CT
and after a year of beginning of the CT.
Results: Among the 40 patients, 37 had breast cancer, 2 had lymphoma and 1
sarcoma. The mean age was 55.9±10.8 years old. The risk factors for cardiotoxicity
were female gender (100 %), hypertension (50 %), tobacco (30 %), obesity (35%)
and diabetes (20 %). The average cumulative dose of doxorubicin administered was
423±119mg/m2, 24(60 %) received higher doses than 400mg/m2 and 16(40 %)
between 200 and 400mg/m2. No patient had clinical outcome of symptomatic heart
failure. The occurrence of subclinical cardiotoxicity, characterized by decrease in left
ventricular ejection fraction (LVEF ) greater than 10% to <53% compared to baseline
values occurred in five patients (12.5 %) at 12 months. There was a gradual and
sustainable increase in the levels of BNP and myoglobin for all CT cycles, achieving
significantly higher levels 12 months after the start of the chemotherapy ( p<0.001
and p<0.008, respectively). The parameters of systolic function LVEF by Simpson
and those from speckle tracking had no significant evolutionary change. A significant
worsening of the diastolic function occurred in 17% of patients from the pre-CT to the
trird CT, as well as 48% from the pre-CT to 12 months (p<0,0001).
Conclusions: subclinical cardiotoxicity occurred in 12.5% of patients receiving Doxo
for cancer treatment. BNP, myoglobin and diastolic function parameters by
echocardiogram were the markers that earlier changed, BNP being the only marker
that correlates with the progression of cumulative dose of Doxo in this study
population.
Keywords: Cancer; Doxorubicin ; Chemotherapy; Cardiotoxicity
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INTRODUÇÃO
e
REVISÃO DA LITERATURA
1

1. INTRODUÇÃO

Com o envelhecimento populacional em diversas partes do mundo, a
prevalência do câncer (CA) vem aumentando progressivamente e deverá
ultrapassar a doença cardiovascular (DCV) como a principal causa de morte
na população mundial. Avanços significativos no tratamento oncológico têm
contribuído para uma maior sobrevida dos pacientes acometidos pelo CA, a
despeito de um aumento da incidência de efeitos cardiovasculares adversos
decorrentes do seu tratamento, em especial a "cardiomiotoxicidade". Segundo
estimativas do projeto GLOBOCAN da Agência Internacional de Pesquisa em
Câncer de 2012 e da Organização Mundial da Saúde, 14,1 milhões de
pacientes são diagnosticados com CA anualmente no mundo, dentre eles o
CA de pulmão é o mais prevalente (1,82 milhões) seguido do de mama (1,67
milhões), resultando em mortalidade de 8,2 milhões de pacientes.1 Nos
Estados Unidos da América existem, atualmente, mais de 300 mil crianças
sobreviventes de CA e dois milhões de mulheres que foram tratadas de CA de
mama, com um elevado potencial de terem sido tratados com antraciclínicos
(AC).2
A cardio-oncologia é uma área de estudo emergente que surgiu nas
últimas décadas para dar suporte aos pacientes com câncer, em especial, na
estratificação do risco cardiovascular antes, durante e após o tratamento
oncológico,

seja

este

cirúrgico,

radioterápico

e

principalmente

o

quimioterápico.
A quimioterapia (QT) surgiu nos anos pós II Guerra Mundial e sua
toxicidade ao coração não era conhecida até o surgimento dos antraciclínicos.
Em 1973, Lefrak e col.3 relataram a ocorrência de insuficiência cardíaca em
pacientes tratados com Doxorrubicina (DOXO), já sinalizando que a incidência
era maior naqueles que utilizaram doses mais elevadas do quimioterápico.
Nos últimos anos, a cardiomiopatia induzida pela terapêutica oncológica era
quase que exclusivamente associada ao uso de doses cumulativas elevadas
dos AC, determinando lesões irreversíveis ao cardiomiócito. Entretanto, o uso
2

de novos agentes quimioterápicos tais como o anticorpo monoclonal
Trastuzumab (TZU) trouxe um novo paradigma de lesão miocárdica por
promover uma disfunção ventricular, na maioria das vezes transitória, e sem
relação com a dose cumulativa utilizada.
A

detecção

precoce

do

acometimento

cardíaco

induzido

pela

administração dos fármacos quimioterápicos é de fundamental importância
para uma intervenção de cardioproteção sem comprometer a eficácia do
tratamento do câncer. Diversas metodologias têm sido empregadas na
identificação de disfunção ventricular decorrente da lesão cardíaca induzida
pela QT, dentre as quais a ecocardiografia é a mais utilizada para o
diagnóstico e seguimento clínico durante o tratamento. Novas metodologias
têm

sido

utilizadas

na

avaliação

da

função

ventricular

através

da

ecodopplercardiografia. O cálculo da deformação ventricular (strain) tem sido
o foco das últimas pesquisas nesta área, assim como a utilização dos
biomarcadores troponina (Tn) e o peptídeo natriurético tipo B (BNP).4
A literatura médica relaciona a cardiotoxicidade à ocorrência de
cardiomiopatia decorrente do uso de quimioterápicos. Entretanto, esta é
apenas uma das complicações do tratamento do câncer. Outras formas de
acometimento do aparelho cardiovascular também podem estar relacionadas
ao tratamento do câncer tais como a hipertensão arterial (HA), a isquemia
miocárdica, os eventos tromboembólicos, as arritmias cardíacas, a doença
valvar e a pericardite, estas últimas mais frequentemente, como consequência
dos efeitos diretos da radioterapia.
A cardioproteção tem sido o foco do tratamento do CA e constitui um
desafio constante para a indústria farmacêutica, para as autoridades
reguladoras e para os médicos na sua prática clínica.5 A avaliação dos
pacientes expostos, a estratificação do risco, a prevenção, o monitoramento e
o tratamento da cardiotoxicidade são de fundamental importância. Da
cooperação entre cardiologistas e oncologistas com a finalidade de ponderar
os riscos cardiotóxicos com os benefícios da terapia antineoplásica, tem

3

gerado

uma

vasta

área

de

produção

científica

denominada

cardio-

oncologia.6
A literatura nacional é escassa em estudos demonstrando o valor da
realização seriada de marcadores de cardiotoxicidade - ecocardiograma e
biomarcadores - em mulheres com câncer tratadas com AC, o que torna este
estudo de vanguarda na contribuição ao diagnóstico e seguimento clínico
desta temida complicação do tratamento oncológico.

4

2.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1- “Oncocardiotoxicidade”
2.1.1- Histórico
A história dos AC remonta há mais de meio século quando o laboratório
italiano de pesquisa Pharmitalia investigava o potencial antibiótico de
microrganismos encontrados no solo nas proximidades do Mar Adriático e
identificou um Streptomyces sp. produtor de esporo que produzia um pigmento
vermelho com propriedades antibacterianas, mas com efeitos extremamente
tóxicos quando empregado para essa finalidade, tendo sido posteriormente
sintetizado para emprego no tratamento oncológico de tumores sólidos e
neoplasias hematológicas.7 Os primeiros estudos clínicos com AC foram
realizados nos anos 1960 e a Daunomicina (DAUNO) foi o primeiro a ser
utilizado. O segundo fármaco AC a ser introduzido no tratamento do câncer foi
a DOXO, inicialmente chamada de Adriamicina em homenagem a localidade
onde foi descoberta. Derivada do Streptomyces peucetios, variedade caesius,
a DOXO permanece como um fármaco extremamente eficaz no tratamento do
CA de mama, linfomas e na maioria dos sarcomas. Apesar de eficazes no
tratamento do CA, logo surgiram os primeiros relatos de cardiotoxicidade
desses novos agentes, limitando seu uso na prática clínica.8 Desde o início,
foi observado que a cardiotoxicidade era dose cumulativa dependente e que
sua ocorrência não seguia uma regra para todos os pacientes. Foram
descritas duas formas distintas de apresentação clínica da cardiotoxicidade:
uma precoce, que durante muitos anos foi considerada de pouca expressão
clínica, geralmente manifestada por sinais e sintomas leves de miopericardite
e alterações fugazes da repolarização ventricular no eletrocardiograma (ECG);
e outra tardia, frequentemente associada a graves manifestações de
insuficiência cardíaca (IC).9 Von Hoff e col.10 foram os primeiros a relatar a
associação de doses cumulativas de DOXO e a ocorrência de IC em pacientes
que receberam doses cumulativas maiores que 500mg/m². Entretanto, um
subgrupo de pacientes desenvolvia cardiotoxicidade com baixas doses
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cumulativas, e já àquela época, fatores de risco adicionais tais como, QT
prévia com AC, exposição à radiação para tratamento de tumores sólidos,
extremos de idade e cardiopatia prévia, foram considerados preditores de
lesão cardíaca pelos AC. Em 1977, Margaret Billingham 11 descreveu as
alterações

morfológicas

ultraestruturais

características

da

DOXO

em

espécimes de músculo cardíaco obtidas através de biópsia endomiocárdica e
propôs uma escala de gravidade destas alterações, cuja progressão era
diretamente proporcional ao aumento da dose cumulativa. Em 1994, Bruce
Mackay e col. do MD Anderson Câncer Center (EUA), adicionaram dois graus
na escala original de Billingham. Durante a década de 1980, as biópsias
endomiocárdicas

eram

realizadas

imediatamente

antes

da

próxima

administração da QT para monitoramento dos pacientes que recebiam doses
cumulativas

próximas

a

550mg/m².

Os

achados

histopatológicos

de

cardiotoxicidade permitiram não apenas acompanhar o tratamento destes
pacientes, mas também foram capazes de identificar que nem todos os novos
quimioterápicos introduzidos neste período promoviam lesões iguais às
produzidas pelos AC. 7 A partir dos estudos de biópsia endomiocárdica
identificaram-se dois tipos de lesões ao cardiomiócito: a lesão do tipo I, dose
cumulativa e decorrente da administração dos AC e a do tipo II, não dose
cumulativa, cujo protótipo é o TZU.12
Com o crescente aumento da ocorrência de cardiotoxicidade relacionada
ao emprego dos quimioterápicos, testes não invasivos tais como o
ecocardiograma

(ECO),

ventriculografia

radioisotópica

(VGR)

e

mais

recentemente a ressonância magnética do coração (RNM) e os biomarcadores
Tn e BNP, passaram a ser mais frequentemente utilizados nos ensaios
clínicos para fins de diagnóstico e monitoramento desses pacientes por serem
mais facilmente

reprodutíveis e

menos invasivos do

que

a

biópsia

endomiocárdica.
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2.1.2- Definição
Cardiotoxicidade é qualquer agressão aguda ou crônica ao sistema
cardiovascular produzida por agentes químicos ou físicos.
Os

antraciclínicos

(Doxorrubicina,

Epirrubicina,

Idarrubicina

e

Daunorrubicina) são os quimioterápicos mais frequentemente associados ao
risco de cardiotoxicidade. A incidência de cardiotoxicidade com regimes de
tratamento utilizando AC variam de 2,1% em ensaios clínicos randomizados a
26% em estudos observacionais. 15,13,14
De acordo com o American College of Cardiology (ACC) e a American
Heart Association (AHA), pacientes recebendo QT são classificados em
estágio A de insuficiência cardíaca. No estágio A estão os indivíduos sem
cardiopatia estrutural, mas com fatores de risco para a ocorrência de IC hipertensão,

aterosclerose,

diabetes,

obesidade,

cardiomiopatia e uso de fármacos cardiotóxicos.

história

familiar

de

No estágio B, existe

cardiopatia estrutural sem sinais e/ou sintomas de IC, no C é indispensável à
presença de sintomas e/ou sinais de IC e o estágio D é definido como IC
refratária ao tratamento otimizado. 16,15
“Oncocardiotoxicidade”

é

o

acometimento

cardíaco

decorrente

da

agressão direta ao coração pelo câncer ou pelo seu tratamento, seja através
da

administração

de

“Cardiomiotoxicidade”

fármacos
(CMT)

é

quimioterápicos
uma

agressão

ou
aguda

da
ou

radioterapia.
crônica

ao

cardiomiócito produzida por fármacos quimioterápicos utilizados no tratamento
de tumores sólidos ou neoplasias hematológicas, em especial os AC, o
inibidor do Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER-2) TZU e a
Ciclofosfamida. Para fins práticos, o termo cardiomiotoxicidade empregado
neste

estudo,

refere-se

à

agressão

ao

miocárdio

ventricular

como

consequência a utilização de quimioterápicos, em especial a DOXO. Uma
definição padronizada de cardiotoxicidade faz-se necessária para fins de
investigação diagnóstica de pacientes com câncer submetidos a tratamento
quimioterápico.
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O National Cancer Institute (NCI) define cardiotoxicidade em termos gerais
como toxicidade que afeta o coração promovendo queda na fração de ejeção
do ventrículo esquerdo (FEVE).17 Embora seja bem conhecido que vários
quimioterápicos possam agredir o sistema cardiovascular, uma compreensão
clara do que é cardiotoxicidade, e como ela afeta o sistema cardiovascular
ainda não está muito claro.
Segundo o Cardiac Review and Evaluation Committee 18 nos ensaios
terapêuticos com TZU, os critérios de confirmação ou classificação de
cardiotoxicidade são:
I-

Cardiomiopatia caracterizada por uma redução da FEVE global ou,
mais grave, no septo interventricular.

II-

Sintomas associados à IC

III-

Sinais associados à IC: terceira bulha (B3), taquicardia ou ambos

IV-

Redução da FEVE de pelo menos 5% para menos de 55% com
sinais ou sintomas de IC; ou uma redução na FEVE de pelo menos
10%, para menos de 55%, sem sinais ou sintomas de IC.

Estes critérios não contemplam lesões subclínicas que podem ocorrer
precocemente no início do tratamento com alguns agentes quimioterápicos.
Em 2014, a American Society of Echocardiography (ASE)19 definiu a
disfunção cardíaca relacionada ao tratamento do câncer como uma redução
em ≥10% na FEVE para ≤53%, devendo ser confirmada por um novo exame
de imagem realizado 2 a 3 semanas após. Esta redução da FEVE pode ainda
ser classificada de acordo com a presença ou não de sintomas assim como o
grau de reversibilidade:


Reversível: uma recuperação da FEVE de 5% para cima do valor basal
de normalidade (53%);



Parcialmente reversível: uma recuperação da FEVE ≥10% do valor da
queda, mas ainda >5% abaixo do valor da normalidade;
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Irreversível: uma recuperação da FEVE <10% do valor da queda, mas
ainda >5% abaixo do valor da normalidade; e



Indeterminado:

pacientes

que

não

retornam

para

uma

nova

reavaliação ecocardiográfica.
O uso de agentes quimioterápicos e a radioterapia são tratamentos que
podem causar lesão ao sistema cardiovascular tanto em nível central
(coração) quanto em nível periférico (alterações hemodinâmicas) além de
eventos trombóticos.

Uma análise abrangente das publicações sobre

cardiotoxicidade é difícil de ser feita, pelo fato de que os estudos que
avaliaram os efeitos cardiovasculares do tratamento do câncer têm muitas
variações

metodológicas,

assim

como

definições

de

cardiotoxicidade

variadas17.

2.1.3- Principais agentes quimioterápicos cardiotóxicos

Os

principais

fármacos

quimioterápicos

com

potencial

de

cardiotoxicidade utilizados no tratamento do câncer, a frequência de seu uso e
a incidência dos efeitos adversos estão relacionados no quadro 1.
Quadro 1: Principais quimioterápicos cardiotóxicos, tipos de cardiotoxicidade,
frequência de uso e incidência do efeito adverso
Quimioterápico
Tipo de
Frequência de
Efeito adverso
Cardiotoxicidade
uso
(%)
Doxorrubicina
IC/ FEVE
+++
3-26
Epirrubicina
IC/ FEVE
++
1-3,3
Idarrubicina
IC
+
5-18
Ciclofosfamida
IC
+++
7-28
Cisplatina
Hipertensão
+++
++
5-Fluorouracil
Isquemia
+++
1-68
Paclitaxel
Bradiarritmia
+++
<0,1-31
Bevacizumabe
Hipertensão
++
4-35
Trastuzumabe
IC/ FEVE
++
2-28
Sorafenibe
Hipertensão
+++
17-43
Sunutinibe
Hipertensão
+++
5-47
Trióxido arsênico
Aumento QT
++
26-93
Talidomida
Tromboembolismo
+
1-58
Frequência de uso: (+)= infrequente; (++)= moderada frequência; (+++)= uso comum; IC= insuficiência cardíaca;
FEVE= fração de ejeção do ventrículo esquerdo; QT= intervalo QT no eletrocardiograma. Adaptado de Yeth ETH. 13
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Antraciclínicos
Os AC são uma classe de quimioterápicos largamente utilizados no
tratamento do câncer, mais frequentemente como terapia adjuvante do câncer
de mama, linfomas e leucemias.
As primeiras descrições de cardiotoxicidade relacionada ao uso de AC
ocorreram no final dos anos 1970 e os estudos iniciais já chamavam a atenção
para a relação da dose cumulativa e a idade mais elevada como fatores de
risco para sua ocorrência, com uma incidência de 2% e taxa de mortalidade de
28 a 60%. Nestes estudos iniciais, o tratamento da IC se restringiu ao uso da
digital e dos diuréticos. 10 Numa recente análise retrospectiva de três estudos
envolvendo 630 pacientes, a incidência de cardiomiopatia manifestada pela
presença de IC foi de 2% para doses cumulativas <300mg/m 2; 5% para doses
de 400mg/m 2; 26% para doses de 550mg/m 2; e 48% para doses de
700mg/m 2.20 Por estas razões, a dose cumulativa recomendada não deve
ultrapassar

450-500mg/m 2.

Entretanto,

a

associação

conjunta

de

quimioterápicos (DOXO + TZU) e a radioterapia torácica prévia para as
pacientes com câncer de mama, aumentam as chances de cardiotoxicidade,
não havendo, nestes casos, uma dose do AC que possa ser recomendada
com segurança.
Um dos aspectos mais interessantes da cardiomiotoxicidade dos AC é o
fato de que os mecanismos predominantes de eficácia oncológica são
diferentes

daqueles

responsáveis

pela

injúria

cardíaca.

Modificações

estruturais do fármaco, o meio biológico em que é administrado e a forma de
administração, rápida ou contínua, modificam a eficácia oncológica do
fármaco e a capacidade de desenvolver cardiomiotoxicidade.21
Os AC podem induzir disfunção sistólica e/ou diastólica. A disfunção
sistólica é mais encontrada quando se atinge doses cumulativas maiores que
400mg/m 2 de DOXO. Já a disfunção diastólica pode se manifestar com doses
cumulativas

a

partir

de

200mg/m 2.

Há

descrição

de

ocorrência

de

cardiotoxicidade em doses de até 120mg/m 2.22
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As neoplasias mais frequentemente tratadas com AC são: câncer de
mama, Linfomas, Sarcomas, Leucemia Mielóide Aguda (LMA), carcinoma da
tireóide, ovariano, broncogênico, gástrico, neuroblastoma, Sarcoma de Kaposi
e o tumor de Wilms.21

Inibidores da tirosinoquinase (ITK)

Trastuzumabe (TZU): é um anticorpo monoclonal dirigido para o HER-2
que tem sido associado à cardiomiopatia relacionada à QT, na maioria das
vezes de forma reversível. Cerca de 20 a 30% dos tumores invasivos de
mama super-expressam ou têm mutações do HER-2, considerado de pior
prognóstico e com uma maior taxa de recidiva da doença, o que torna muito
atrativo o uso do TZU na terapia adjuvante do câncer de mama neste grupo
especial de pacientes.23 A incidência de CMT com o TZU administrado de
forma isolada é de 3%, aumentando para 5% quando é administrado após uso
do AC e para 27% quando associado com um AC.18 O TZU, diferentemente
dos AC, produz uma lesão no coração que se caracteriza por disfunção do
miócito (lesão tipo II). Os HER-2 se localizam na superfície extracelular dos
miócitos cardíacos e a sinalização destes receptores ativa vias que promovem
hipertrofia ventricular e síntese proteica, mantendo vivos os cardiomiócitos.
Quando bloqueados, estes receptores não são ativados e este parece ser o
mecanismo pelo qual estes fármacos induzem CMT. A recuperação da
disfunção miocárdica pode ocorrer de 1 a 3 meses após a descontinuação do
tratamento.17 Entretanto, nos pacientes submetidos a tratamento prévio ou
concomitante com AC nos quais os dois tipos de leões podem estar
envolvidas, a recuperação da função ventricular pode não acontecer como a
que frequentemente ocorre quando da administração isolada de TZU.23
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Agentes alquilantes

Os alquilantes, cujo protótipo é a Ciclofosfamida, são fármacos
importantes no tratamento do câncer por impedirem a rápida replicação das
células cancerígenas através de adição de grupos alquil no DNA das células
tumorais. A ciclofosfamida é o quimioterápico alquilante mais utilizado no
tratamento de diversos tipos de câncer, em especial, os tumores de mama,
linfomas e leucemias, além de várias doenças autoimunes e na profilaxia da
rejeição de transplantes em doses elevadas. Semelhantemente aos AC, a
cardiomiotoxicidade da Ciclofosfamida é dose cumulativa dependente e pode
se manifestar de forma aguda (dias a semanas) ou crônica (2% a 10%).24 O
estresse oxidativo com produção de reactive oxygen species (ROS)
desempenha

um

papel

de

destaque

na

fisiopatologia

da

lesão

ao

cardiomiócito.23 Doses levadas (180mg/Kg durante 4 dias) de Ciclofosfamida
pode induzir IC em até 28% dos casos.23 As alterações histológicas
observadas no coração decorrentes da lesão pela Ciclofosfamida incluem a
trombose microvascular, a necrose miocárdica hemorrágica, o edema
intersticial e a deposição de fibrina. 24

Antimetabólicos

O 5-fluoruracil (5-FU) é um inibidor da enzima timidilato sintetase
utilizado no tratamento dos tumores do trato gastrointestinal e de mama, cujo
mecanismo fisiopatológico se faz através da inibição da replicação do DNA .25
A incidência de eventos cardíacos relacionados ao uso do 5-FLU na literatura
é muito variável, relatada entre 1% e 68%. 26 A cardiotoxidade ocorre
precocemente, entre dois a cinco dias após o início do tratamento. Os
achados

mais

frequentes

são

as

alterações

isquêmicas

no

ECG

-

modificações do segmento ST e da onda T - relacionadas à trombose e/ou
vasoespasmo das artérias coronárias, além das elevações séricas dos
marcadores de necrose miocárdica (MNM). 27
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Inibidores de microtúbulos (Taxanos)

O Docetaxel e Paclitaxel são fármacos utilizados no tratamento do
câncer de mama e de ovário avançados.
O Paclitaxel causa uma liberação maciça de

histamina e pode

desencadear de forma aguda taquiarritmias, extrasístoles ventriculares e
distúrbios da condução como bradicardia sinusal e bloqueios atrioventriculares
que desaparecem após o término da administração do fármaco. Os Taxanos
também estão associados à ocorrência de disfunção ventricular tardia em
cerca de 5% a 15% para o Paclitaxel e 2,3% a 8% para o Docetaxel.27 A
associação dos Taxanos com DOXO tem sido relacionada a maior ocorrência
de cardiomiotoxicidade devido a interação farmacocinética entre os fármacos,
com redução da depuração renal e hepática da DOXO e também ao aumento
dos níveis séricos do Doxorubicinol, um metabólito tóxico da DOXO. 28
A ocorrência de isquemia miocárdica e infarto tem sido descrita após
administração dos Taxanos. Estudos anteriores revelaram a ocorrência de
isquemia miocárdica em 5% dos pacientes tratados com Paclitaxel 29 e 1,7%
com Docetaxel.30

Agentes Hormonais

Tamoxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrogênio que
exerce efeitos favoráveis ao sistema cardiovascular reduzindo o risco de
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), hospitalização e morte por DCV,
provavelmente por uma redução dos lípides aterogênicos (colesterol total,
LDL-colesterol,

apolipoproteínas

A1

e

Lpa).

Pacientes

tratados

com

Tamoxifeno tem risco sete vezes maior do que a população geral de
apresentarem complicações tromboembólicas tais como a trombose venosa
profunda (TVP), o acidente vascular encefálico (AVE) e o tromboembolismo
pulmonar (TEP). O mecanismo fisiopatológico envolvido parece ser decorrente
da diminuição das concentrações de antitrombina e de proteína S.
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Paradoxalmente, o Tamoxifeno tem ação antiagregante plaquetária através da
diminuição da concentração intracelular de cálcio.31

2.1.4- Radioterapia

A contribuição da radioterapia para a morbimortalidade cardiovascular em
longo prazo já está bem estabelecida. Estima-se que mais de 50% dos
pacientes oncológicos recebam tratamento radioterápico isolado ou adjuvante
à quimioterapia, com destaque para o câncer de mama e a doença de
Hodgkin, principais neoplasias relacionadas à lesão cardíaca decorrente da
radioterapia, pela irradiação direta sobre o tórax.32 As lesões cardíacas
relacionadas à radioterapia dependem essencialmente da dose de radiação
aplicada, da área do coração exposta e da técnica de aplicação. A
cardiotoxicidade

decorrente

da

radioterapia

manifesta-se

através

do

acometimento do pericárdio, miocárdio, válvulas, sistema de condução,
artérias coronárias e carotídeas, sendo o risco de desenvolvimento de
cardiotoxicidade mais elevado quando o tratamento é realizado antes dos 40
anos de idade.33,34
Os mecanismos pelos quais a irradiação promove doença vascular não
estão bem definidos. Disfunção endotelial, ação direta sobre o endotélio
vascular e inflamação têm sido relacionados na fisiopatologia desta
complicação. Fatores de risco associados tais como dislipidemia e tabagismo
podem agir como facilitadores da lesão vascular, sugerindo um efeito
combinado entre os fatores de risco tradicionais e os efeitos ionizantes da
radiação.34
As principais apresentações clínicas da cardiotoxicidade induzida pela
radioterapia

são:

doença

coronária,

carotídea,

valvar,

miocárdica

e

pericárdica.
A cardiomiopatia pode ocorrer num expressivo número de pacientes com
passado de tratamento radioterápico. Mulrooney e col.35, em um estudo
retrospectivo com 14.358 pacientes, encontraram um significativo aumento de
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casos de IC, com destaque para a exposição a doses de AC > 250mg/m 2 e de
radiação >1200Gy como os principais fatores responsáveis por este aumento.
Entretanto, a IC decorrente da irradiação mediastinal é uma manifestação rara
de cardiotoxicidade, que na ausência do uso concomitante de AC, se
caracteriza por uma cardiomiopatia do tipo restritiva. A microscopia revela um
aumento significativo do colágeno tipo I e III.

2.1.5-

Formas clínicas da "oncocardiotoxicidade"

Nos estudos clínicos iniciais com DOXO e DAUNO, foram observados
efeitos tóxicos destes fármacos em tecidos com um elevado índice mitótico,
tais como medula óssea, sistema gastrointestinal e nos folículos pilosos. Estes
efeitos são responsáveis pelo surgimento de náuseas, vômitos, alopecia e
mielossupressão que estes pacientes frequentemente apresentam.36
A "oncocardiotoxidade" pode se apresentar de forma aguda, subaguda ou
crônica.
As formas agudas e subagudas caracterizam-se, principalmente, pela
ocorrência de alterações eletrocardiográficas tais como: prolongamento do
intervalo QT; arritmias ventriculares e supraventriculares; alterações do
segmento ST e da onda T relacionados ao acometimento isquêmico ou do
pericárdio (pericardite); além de síndromes “miocardite-like”, manifestando-se
a qualquer tempo desde o início da QT até 14 dias após o término do
tratamento.
A forma crônica se divide em dois subtipos de acordo com o início dos
sintomas: forma crônica precoce é aquela que ocorre após o 14° dia após o
término da QT até o primeiro ano e a forma crônica tardia que se manifesta
após o primeiro ano pós-QT. A classificação temporal da cardiotoxicidade está
demonstrada no quadro 2. A forma mais comum de cardiotoxicidade crônica é
a disfunção ventricular esquerda (sistólica ou diastólica) e pode evoluir para
uma cardiomiopatia congestiva grave de elevada morbimortalidade.37,17
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Quadro 2- Classificação temporal da cardiotoxicidade
Cardiotoxicidade
Aguda/Subaguda
Crônica Precoce
Relação
Até o 14° dia
Após o 14° dia até
temporal
pós-QT
1 ano pós-QT
pós-QT

Crônica Tardia
Após o primeiro ano
pós-QT

QT= quimioterapia

Oncocardiotoxicidade aguda

A CMT aguda induzida pelos AC ocorre em menos de 1% dos pacientes
imediatamente após a administração do fármaco, causando geralmente uma
disfunção miocárdica transitória, assintomática e reversível que pode ou não
estar relacionada com a dose administrada.
As manifestações agudas com a administração dos AC são observadas
com alguma regularidade, representando o insulto inicial que predispõe ao
desenvolvimento de uma futura cardiomiopatia, mais comum com a DAUNO
do que com a DOXO.22 Os sinais e sintomas podem passar despercebidos e
frequentemente se resolvem sem nenhuma intervenção farmacológica.
Os AC podem causar agudamente taquicardia, hipotensão, arritmias
cardíacas e miopericardite. Raros casos de IAM e morte súbita cardíaca
podem ocorrer dentro das primeiras horas após a administração.38 A
miopericardite é raramente observada, embora casos de miocardite fulminante
possam ocorrer, necessitando uma modificação da QT em curso.22
Pacientes idosos são mais propensos a desenvolverem formas agudas de
cardiotoxicidade pelos AC, provavelmente pela maior prevalência de DCV e
aumento do estresse oxidativo nesta faixa etária.39
Embora a cardiotoxicidade aguda associada ao uso dos AC seja
tradicionalmente reversível, tem sido descrito o potencial de irreversibilidad e
da injúria miocárdica.36 Elevações séricas de Tn observadas durante infusão
do AC para o tratamento de crianças com LLA se correlacionaram com o
surgimento

de

remodelamento

cardíaco

tardio

ao

ecocardiograma.40

Entretanto, são necessários mais estudos para que se possa predizer se o
acometimento agudo ao miócito após administração de AC correlaciona-se
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com a ocorrência tardia de disfunção ventricular, representando um modelo
único de oncocardiotoxicidade.

Oncocardiotoxicidade crônica

A forma crônica precoce de acometimento miocárdio ocorre em torno de
1,6% a 2,1% dos pacientes e a tardia em até 5% dos casos, determinando na
maioria das vezes uma cardiomiopatia com grave disfunção ventricular.13 A
forma crônica tardia pode manifestar-se até 10 a 20 anos após a primeira
dose de QT recebida para tratamento do câncer,13 já tendo sido demonstrado
em crianças sobreviventes de câncer, o surgimento de acometimento
miocárdico 30 anos após o tratamento.41
Vários fatores podem contribuir para a ocorrência de cardiomiopatia
relacionada ao uso prévio de AC tais como: dose cumulativa, presença de
cardiopatia estrutural prévia, associação de quimioterápicos com potencial de
cardiotoxicidade e radioterapia concomitante. A dose cumulativa é sem dúvida
o principal fator de risco para a ocorrência de disfunção ventricular, com um
significativo risco de desenvolvimento de IC com doses acima de 450mg/m 2
em adultos.10 Entretanto, uma suscetibilidade individual pode ocorrer entre os
pacientes e a disfunção ventricular pode ser observada com doses
cumulativas de até 300mg/m 2.36 Dose cumulativa entre 400 e 450mg/m 2
determina uma expectativa de ocorrência de IC de 5% em pacientes acima de
65 anos e de 10% para pacientes abaixo de 65 anos.6

2.1.6-

Classificação e mecanismos da cardiomiotoxicidade

A CMT decorrente do tratamento do câncer é classificada em dois tipos,
de

acordo

com

o

quimioterápico

utilizado,

com

o

mecanismo

de

cardiotoxicidade, sua relação com a dose cumulativa administrada e o grau de
reversibilidade.
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CMT tipo I: é decorrente da administração dos AC (DOXO, DAUNO, EPI e
Idarrubicina) e caracteriza-se fundamentalmente por ser dose cumulativa e
produzir lesão irreversível ao cardiomiócito por morte celular. Pode iniciar-se
logo nas primeiras administrações do fármaco determinando um quadro de IC
aguda ou manifestar-se tardiamente nas formas crônicas já descritas
anteriormente. A CMT tipo I tem como fatores de risco a associação de
quimioterápicos, RADIO prévia ou concomitante, extremos de idade, presença
de cardiopatia prévia e de HA. 22 A dose cumulativa total é o principal fator de
risco para a ocorrência de IC na lesão do tipo I. Desde o trabalho clássico de
von Hoff e col.10 correlacionando a incidência de IC com a dose cumulativa
administrada, vários estudos têm procurado esta correlação com o intuito de
minimizar os efeitos cardiotóxicos dos AC. Mais recentemente, estudos
clínicos utilizando métodos de imagem na detecção da cardiotoxicidade
revelaram que a incidência estimada de IC foi de 5%, 26% e 48%, com doses
cumulativas de 400, 550 e 700mg/m 2 de DOXO, respectivamente.20
Entretanto, não existe uma dose absolutamente segura, devendo a mesma ser
sempre equilibrada com o seu grau de eficácia antineoplásica.
Como consequência do próprio mecanismo de ação dos AC, a síntese de
DNA, RNA e de proteínas está comprometida, bem como de importantes
fatores de transcrição envolvidos na regulação de genes cardioespecíficos. A
diminuição na expressão proteica associada a um aumento da degradação de
miofilamentos leva a um balanço negativo das proteínas sarcoméricas, como a
titina, resultando num quadro de sarcopenia cardíaca.32 A associação de
quimioterápicos (AC + TZU) pode comprometer ainda mais a bioenergética
mitocondrial induzindo lesões no DNA.42 Dados clínicos e experimentais
sugerem como mecanismo alternativo de CMT a indução de morte dos
cardiomiócitos por apoptose ou necrose, durante o tratamento com AC. A
capacidade limitada de regeneração do músculo cardíaco e a redução
cumulativa do número de cardiomiócitos promovem o remodelamento
ventricular.32 Recentemente, de Angelis e col.43 demonstraram que a
cardiomiopatia promovida pela DOXO também pode ser mediada pela redução
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de células estaminais cardíacas podendo ser revertida através da recuperação
funcional das células progenitoras.
Vários mecanismos têm sido propostos para explicar a fisiopatologia da
lesão miocárdica dos AC, embora ainda sejam desconhecidas as razões pelas
quais o fármaco acomete preferencialmente os cardiomiócitos.
Os principais mecanismos moleculares propostos são: estresse oxidativo,
acúmulo de metabólitos tóxicos, quebra de mecanismos energéticos,
metabolismo do ferro, mediadores inflamatórios, alterações estruturais do
sarcolema, mecanismos enzimáticos e polimorfismos genéticos. 45,44

Estresse oxidativo: é o mecanismo mais frequentemente estudado e
envolvido na fisiopatologia da complexa lesão miocárdica dos AC. O miocárdio
ventricular é muito suscetível à lesão oxidativa devido aos baixos níveis de
atividade da superóxido dismutase no músculo cardíaco, enzima que catalisa
a dismutação de superóxidos, uma das maiores fontes de formação de ROS.
Durante o metabolismo dos AC ocorre formação de ROS através de vários
mecanismos. A compreensão de como os radicais livres são gerados e como
eles lesam o coração evoluiu de uma reação puramente química a um
entendimento molecular, com a participação de enzimas tais como a óxido
nítrico sintetase (NOS) e a nicotinamida adenina dinucleotideo posfatase
(NADPH) que ao interagirem com a DOXO promovem estresse oxidativo.44
Apesar de serem fortes as evidências de que o dano miocárdico seja devido
ao estresse oxidativo, esta hipótese cada vez é mais questionada como uma
única via de lesão miocárdica produzida pelos AC. Estudos mais recentes
utilizando antioxidantes para prevenir lesão miocárdica produzida pelos AC
têm falhado em confirmar esta hipótese.2 Vale ressaltar que fármacos
cardioprotetores tais como o Carvedilol e o Dexrazoxano, exercem suas ações
protetoras

através

de

vias

moleculares

alternativas

além

das

suas

propriedades antioxidantes.2
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Acúmulo de metabólitos tóxicos: durante o metabolismo dos fármacos
AC são gerados metabólitos alcoólicos tóxicos ao miocárdio ventricular
através de uma redução do seu grupo carbonil com produção de Doxorubicinol
(no caso da DOXO), um composto com propriedades 50 vezes mais potente
para inibir a bomba de troca de íons de sódio e cálcio em nível mitocondrial,
causando um desequilíbrio na produção de energia contrátil no miocárdio com
consequente disfunção ventricular.44 Estes metabólitos alcoólicos são mais
difíceis de serem eliminados do cardiomiócito do que os compostos originais,
exercendo suas ações cardiotóxicas por um tempo mais prolongado. Apesar
de todos os AC terem mecanismos similares de bioativação, o papel destes
metabólitos alcoólicos tem sido contestado pelo fato de que a DAUNO, apesar
de produzir níveis mais elevados de seu metabólito alcoólico (Daunorubicinol)
que a DOXO, gera menos CMT.2

Quebra
mitocondrial

de
é

mecanismos
de

fundamental

energéticos:
importância

a
na

integridade
fisiologia

da

função

normal

dos

cardiomiócitos. Vários estudos têm sugerido que a quebra da integridade da
membrana mitocondrial produzida pelos AC gera menor produção de energia,
comprometimento das demandas metabólicas do miocárdio e disfunção
ventricular.46 Recentemente, a Cardiolipina, um fosfolipídio encontrado na
membrana interna mitocondrial, foi sugerida como de extrema importância na
fisiopatologia da cardiomiopatia decorrente da administração de AC. A ligação
do AC à Cardiolipina promove modificações na membrana mitocondrial
levando a quebra de mecanismos de produção de energia. Esta interação
DOXO-Cardiolipina também pode ser mediada pelo estresse oxidativo,
aumentando a permeabilidade da membrana mitocondrial a substâncias
formadas a partir do metabolismo dos AC, resultando em apoptose celular.2

Metabolismo do ferro: o ferro tem um papel importante no metabolismo
celular e sofre a ação de vários mecanismos regulatórios. Suas funções, além
do transporte de oxigênio, compreendem a participação em processos de
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bioenergética, metabolismo de enzimas e na fisiologia do sistema imune.
Tradicionalmente, tem sido aceito que os AC são capazes de modificar a
homeostase do ferro através da formação de complexos ferro-AC com
produção de ROS. Após infusão, os AC entram no cardiomiócito através de
difusão passiva e se acumulam em quantidade centenas de vezes maiores do
que no compartimento extracelular. Durante seu ciclo intracelular (ciclo redox),
geram grandes quantidades de radicais superóxidos (semiquinonas, O 2-, H2O2,
ROS) que propiciam um aumento da concentração de ferro intracelular.48,47 O
acúmulo de íon ferro livre causa dano ao DNA e peroxidação lipídica
convertendo O 2- e H2O2 em radicais OH - um dos mais potentes agentes
oxidantes com propriedades citotóxicas.47 A maior evidência do papel do ferro
na fisiopatologia da CMT pelos AC é sustentada pelo efeito protetor do
Dexrazoxano, um quelante do ferro utilizado em pacientes de alto risco de
cardiotoxicidade pelos AC, aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA)
para uso em mulheres com câncer de mama metastático que já receberam
doses elevadas de DOXO, para tratamento de pacientes com sarcoma e para
crianças com LLA.49

Mediadores inflamatórios: os AC promovem a liberação de citocinas próinflamatórias

responsáveis

por

efeitos

cardiotóxicos

e

também

por

manifestações clínicas adversas tais como astenia, que pacientes recebendo
QT com AC muito frequentemente se queixam. A expressão destas citocinas
tem um papel relevante na CMT relacionada ao uso dos AC, principalmente
através da modulação de receptores do fator de necrose tumoral alfa (TNFα).
A estimulação de macrófagos e monócitos pela DOXO promove liberação de
histamina e TNFα, substâncias que têm sido relacionadas à ocorrência de
alterações estruturais no coração, através de suas ligações a receptores
específicos no miocárdio ventricular, com consequente desenvolvimento de
cardiomiopatia dilatada.28
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Alterações estruturais do sarcolema: outro mecanismo de CMT
relacionado ao uso dos AC é a ação direta sobre o miocárdio ventricular.
Alterações ultraestruturais observadas à microscopia eletrônica (ME) em
biópsias endomiocárdicas de músculo cardíaco de pacientes tratados com AC,
realizadas no MD Anderson Cancer Center (Houston, Texas, EUA), revelaram
a presença de sarcopenia, desarranjo miofibrilar do sarcômero, dilatação do
retículo sarcoplasmático, edema mitocondrial e vacuolização citoplasmática .50
O estágio mais precoce da lesão do sarcômero após exposição aos AC é a
degradação da titina. A titina é uma proteína gigante que faz parte da
estrutura do sarcômero e tem diversas funções estruturais e regulatórias. 51
Sua integridade é de fundamental importância para a regulação dinâmica da
função

contrátil

do

coração.

A

degradação

acelerada

da

titina

e

consequentemente sua perda funcional, tem sido implicada como um dos
mecanismos envolvidos na fisiopatologia da lesão miocárdica decorrente da
administração dos AC. Também contribuem para a sarcopenia observada
após administração dos AC, a supressão da síntese proteica e de vias de
sinalização e transcrição celular produzida pelos AC. 45

Mecanismo

enzimático:

a

Topoisomerase

2

beta

(Top2β)

foi

recentemente implicada como um importante mediador da CMT induzida pelos
AC.52 As Top2 são as enzimas responsáveis por desenrolar os filamentos do
DNA durante sua replicação, transcrição e recombinação. A DOXO se liga ao
DNA e a Top2 para formar o complexo de clivagem ternário Top2-DOXO-DNA
que inicia a morte do cardiomiócito. Existem dois tipos de enzimas Top2 nos
seres humanos: a Top2 alfa (Top2α) e a Top2β. A Top2α, encontrada
predominantemente

nas

células

proliferativas,

é

requerida

durante

a

replicação do DNA e é considerada a base molecular da atividade antitumoral
dos AC. A Top2β está presente em todas as células quiescentes,
metabolicamente ativas, mas que não estão em divisão, incluindo os
cardiomiócitos. A formação do complexo DOXO-Top2β-DNA induz a quebra
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da dupla-hélice do DNA levando à morte do cardiomiócito e consequente
cardiomiopatia.52

Polimorfismos genéticos: novos modelos de DCV têm surgido nos
últimos anos com o advento da medicina genômica e a CMT induzida pelos
AC não tem fugido a estes avanços. Existem evidências já bem documentadas
da presença de polimorfismos relacionados à toxicidade de determinados
fármacos e alguns grupos têm investigado a possível relação entre
polimorfismos e o desenvolvimento de IC em pacientes tratados com AC.53
Por outro lado, existem alguns genótipos que podem estar associados ao
acúmulo de ferro intracelular em pacientes tratados com AC, favorecendo
desta forma a ocorrência de cardiomiotoxicidade pelos mecanismos já
descritos anteriormente. 2

Outros Mecanismos: outros mecanismos fisiopatológicos envolvidos na
CMT

relacionada

aos

AC

incluem

depleção

de

células

tronco,

comprometimento da sinalização celular, inibição da liberação do cálcio do
retículo sarcoplasmático e redução da atividade e função da creatinoquinase
mitocondrial.53
Um aumento da expressão da Endotelina-1 (ET-1) e dos seus receptores
no miocárdio de pacientes tratados com AC pode estar envolvido na
fisiopatologia da cardiomiopatia relacionada à DOXO. O efeito vasoconstrictor
da ET-1 é contrabalançado pela vasodilatação produzida pelo NO, que por
outro lado, encontra-se reduzido em pacientes tratados com DOXO,
contribuindo para a ocorrência de CMT.54 Bien e col.55 demonstraram uma
redução da CMT mediada pela DOXO em modelo animal previamente tratado
com Bosentana, um o inibidor da ET-1.
A DOXO inibe a transcrição e translação de colágeno e da Matriz
Metaloproteinase-1 (MMP-1) nas células tumorais, promovendo redução da
mobilidade tumoral. Entretanto, no coração, promove um efeito oposto,
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reforçando

a

produção

de

MMP-2

e

MMP-9

contribuindo

para

o

remodelamento ventricular.56
A cicloxigenase-2 (COX-2) parece exercer um efeito cardioprotetor ao
cardiomiócito durante a administração de DOXO em modelo animal. A
administração do inibidor da COX-2 diclofenaco de sódio com DOXO,
promoveu uma piora da apoptose miocárdica por aumentar a peroxidação
lipídica e consequentemente o estresse oxidativo. 57

2.1.7-

Fatores de risco para cardiotoxicidade

Na avaliação clínica oncológica inicial, a identificação dos pacientes que
estão

sob

risco

de

desenvolver

cardiotoxicidade

deve

suscitar

uma

interconsulta cardiológica objetivando medidas de cardioproteção associada a
uma terapêutica oncológica eficaz.
Com o aumento da expectativa de vida da população mundial, um maior
número de pacientes com o diagnóstico de câncer também são portadores de
DCV, aumentando de forma considerável o risco de desenvolvimento de
cardiotoxicidade. Pacientes com câncer que necessitam de tratamento
cirúrgico oncológico também têm uma maior morbimortalidade cardiovascular.
É neste cenário que a interação entre cardiologistas e oncologistas faz-se
necessária promovendo uma adequada estratificação do risco cardiológico
aliada a uma eficácia do tratamento oncológico.
O surgimento, progressão e o grau de cardiotoxicidade decorrente do uso
dos AC são muito variáveis entre os indivíduos. A suscetibilidade individual,
fatores genéticos e ambientais, quimioterápico utilizado, doses, formas de
administração e radioterapia prévia devem ser levados em consideração antes
de se iniciar o tratamento quimioterápico. A presença de cardiopatia prévia,
em especial as que evoluem com disfunção ventricular, é de extrema
relevância para a ocorrência de cardiotoxicidade, assim como uma história
familiar de doença arterial coronária (DAC) e IC.58
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Fatores de risco adicionais tais como: diabetes mellitus, obesidade, HA,
doença

coronariana,

doença

pulmonar

obstrutiva

crônica

(DPOC),

insuficiência renal crônica (IRC), distúrbios eletrolíticos, gravidez, tabagismo,
abuso de álcool, associação de quimioterápicos e doses cumulativas
elevadas, devem fazer parte da investigação prévia dos pacientes que
receberão tratamento quimioterápico. 53
Schmindinger e col.59 avaliaram a presença de fatores de risco para o
desenvolvimento de cardiotoxicidade relacionada à quimioterapia com os
inibidores da tirosinoquinase Sorafenibe e Sunitinibe em pacientes com
carcinoma renal metastático e identificaram a presença de DAC em 9,3%, IAM
prévio em 5,8%, IC em 7%, fibrilação atrial (FA) em 3,5%; e HA em 52,3% dos
pacientes.
A cardiotoxicidade decorrente do tratamento do câncer é uma complicação
que pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais frequentemente observada
nos extremos de idade e no gênero feminino. No quadro 3 estão relacionados
os principais fatores de risco cardiovascular e suas relações com risco
aumentado de cardiotoxicidade por quimioterápicos.

Quadro 3: Fatores de risco para a ocorrência de cardiotoxicidade por
quimioterápicos
FATORES DE RISCO
RISCO AUMENTADO
Idade
Extremos de idade (crianças e idosos)
Gênero
Feminino
Doses cumulativas
DOXO: 400-550mg/m 2
DAUNO: 550-800mg/m 2
EPI: 900-1000mg/m 2
IDA: 150-225mg/m 2
Modo de administração
Infusão rápida
Irradiação mediastínica
Prévia ou concomitante
DCV prévia
Coronariana; HA; LOV
Hábitos sociais pessoais
Tabagismo; abuso de álcool; energéticos; drogas
ilícitas
Comorbidades associadas
Diabetes; DPOC; IRC; obesidade; infecção
Distúrbios eletrolíticos
Hipocalcemia; hipomagnesemia
Fatores adicionais
Trissomia-21; mutações genéticas
DOXO= Doxorrubicina; DAUNO= Daunorrubicina; EPI= Epirrubicina; IDA= Idarrubicina; DCV= doença cardiovascular;
HA= hipertensão arterial; LOV: lesão orovalvar; DPOC= doença pulmonar obstrutiva crônica; IRC= insuficiência renal crônica.
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2.1.8-

Diagnóstico da cardiomiotoxicidade

A principal apresentação clínica da CMT decorrente da administração de
quimioterápicos é a IC. A disfunção miocárdica pode manifestar-se de forma
subclínica ou os pacientes podem desenvolver sinais e sintomas clássicos de
IC. A detecção precoce da CMT é de fundamental importância para que sejam
instituídas medidas de cardioproteção, sem prejuízo da eficácia terapêutica do
câncer. Desta forma, faz-se necessária uma monitorização regular da função
cardíaca durante o tratamento quimioterápico.
Para pacientes tratados com AC, a avaliação da FEVE tem sido a medida
ecocardiográfica mais utilizada na avaliação da função cardíaca, embora não
exista um consenso de qual seria o percentual de queda da FEVE que
represente um declínio clinicamente relevante da função contrátil que
justifique medidas de prevenção e intervenção.60
O diagnóstico de CMT é estabelecido através da história clínica, exame
físico e exames complementares tais como a biópsia endomiocárdica, o
eletrocardiograma, os exames de imagem e os biomarcadores séricos.

Biópsia endomiocárdica (BEM)

Durante muito tempo a BEM foi o método considerado padrão-ouro para o
diagnóstico de CMT decorrente do uso dos AC, principalmente por sua
correlação com a dose cumulativa deste fármaco. É a metodologia diagnóstica
de maior sensibilidade para detectar lesão do miócito com doses cumulativas
extremamente baixas (<180mg/m 2) ou até mesmo após a primeira dose,
dependendo da suscetibilidade individual. 61 Entretanto, por ser um método
invasivo, com necessidade de exames seriados, riscos associados ao
procedimento e a boa acurácia dos métodos de imagem para o diagnóstico e
seguimento clínico de CMT, sua utilização tem sido restrita aos estudos de
pesquisa.
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Eletrocardiograma

Exames de ECG são rotineiros na avaliação pré e durante a QT. As
alterações mais frequentemente observadas são as modificações do ST e da
onda T, que são inespecíficos e de baixo valor preditivo para o diagnóstico de
cardiotoxicidade. Redução maior que 30% na voltagem do complexo QRS
pode sugerir CMT pelo uso do AC, mas também pode ser visto em pacientes
com câncer por motivos não relacionados ao uso de quimioterápicos.62
A I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia recomenda como classe I, nível
de evidência D, a realização do ECG basal antes do início da QT para todos
os pacientes e periodicamente durante os ciclos de tratamento e após o
término da QT semestral e anual para os pacientes de alto risco de
cardiotoxicidade.4

Exames de imagem

Ecocardiograma: é o exame mais utilizado e disponível para a detecção
de CMT em pacientes com câncer tratados com QT ou RADIO. É um exame
não invasivo que não requer a utilização de radiação, permite não apenas a
avaliação da função sistólica ventricular, mas também a função diastólica, o
aparelho valvar e a morfologia cardíaca. As limitações para o emprego da
ecocardiografia são as relacionadas a sua grande variabilidade intra e
interobservador que pode chegar a 10% com o ecocardiograma bidimensional
(ECO-2D). Embora um grande número de variáveis ecocardiográficas tenha
sido utilizado para a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo (VE),
a FEVE continua como o parâmetro mais empregado na prática clínica como
medida de referência para o diagnóstico de CMT. O cálculo e a
reprodutibilidade da FEVE têm sido aprimorados nas últimas décadas,
evoluindo da metodologia de Teichholz que utiliza medidas da dimensão
sistólica e diastólica no ecocardiograma unidimensional para a FEVE avaliada
pelo método de Simpson através do ECO-2D e, mais recentemente, o
27

emprego do ecocardiograma tridimensional (ECO-3D). Estas metodologias
têm sido comparadas entre si e com a tomografia computorizada (TC), a
ressonância magnética (RNM) e com o ecocardiograma contrastado com
excelente correlação.63,64
Mais recentemente, novas metodologias de avaliação da mecânica
miocárdica através do ECO-2D com speckle tracking, tais como strain, strain
rate e twist (torção) permitem detectar disfunção ventricular precocemente
através da deformação cardíaca em três dimensões espaciais (longitudinal,
circunferencial e radial), da taxa de deformação (sistólica precoce e diastólica
tardia) respectivamente, mesmo com a FEVE ainda dentro da normalidade.
Além da avaliação da função ventricular esquerda, a ecocardiografia
também pode fornecer informações importantes da função do ventrículo direito
(VD). Alterações na função do VD podem ocorrer em pacientes oncológicos
decorrente da CMT direta dos fármacos quimioterápicos ou por envolvimento
primário ou metastático dos tumores. Estudos iniciais que utilizavam a biópsia
endomiocárdica para o diagnóstico de cardiotoxicidade pelos AC foram
realizados com fragmentos de músculo cardíaco retirados do endocárdio
ventricular direito.65 A avaliação do VD deve ser incluída, sempre que
possível, em pacientes com câncer submetidos a tratamento quimioterápico,
em especial naqueles que receberam o ITK Dasatinibe, que tem como efeito
cardiovascular

indesejável

o

desenvolvimento

de

hipertensão

arterial

pulmonar (HAP).19
A ecocardiografia com contraste tem sido cada vez mais utilizada para a
detecção da disfunção sistólica do VE quando o endocárdio ventricular não é
adequadamente visualizado, dificultando a medida das dimensões do VE para
fins de cálculo dos volumes ventricular e consequentemente da FEVE. Esta
perda de definição da borda do endocárdio ventricular ocorre frequentemente
em pacientes com câncer de mama após mastectomia e irradiação do tórax.
De acordo com a American Society of Echocardiography (ASE) e a European
Association of Echocardiography (EAE) um ECO com contraste deve ser
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realizado quando dois segmentos do VE contíguos não

forem bem

visualizados num corte apical pelo ECO-2D.19
O ECO-3D possui uma acurácia maior para o cálculo das medidas de
volume do VE do que o ECO-2D com uma excelente correlação com a TC e a
RNM cardíacas. As vantagens desta nova metodologia de avaliação da função
ventricular em relação ao ECO-2D é a sua alta reprodutibilidade com baixa
variabilidade interobservador. No estudo de Hare e col.66 utilizando ECO-3D
para avaliação da FEVE em pacientes com câncer de mama tratadas com
TZU, não foram observadas quaisquer mudanças na FEVE antes e após o
tratamento.

Recentemente,

um

estudo

comparou

diferentes

técnicas

ecocardiográficas na avaliação da FEVE (Simpson biplano e triplano pelo
ECO-2D e ECO-3D com e sem contraste), em 56 pacientes submetidos à QT.
O ECO-3D sem contraste foi o que mostrou-se com menor variabilidade e
maior reprodutibilidade entre as técnicas avaliadas.67
O ecocardiograma de estresse físico ou farmacológico tem sido estudado
para fins de detecção precoce de mudanças na função sistólica e diastólica de
pacientes submetidos a QT 60. Entretanto, os resultados ainda carecem de
comprovação científica e necessitam de novos estudos utilizando essa
metodologia.
Disfunção

diastólica

também

pode

ocorrer

durante

o

tratamento

quimioterápico. Alterações da relação E/A, do tempo de desaceleração (TD),
da velocidade de fluxo diastólico precoce do anulo mitral (E’), da imagem do
Doppler tissular (TDI) e do tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV) são
os parâmetros utilizados na avaliação da função diastólica, que podem estar
alterados durante o tratamento com quimioterápicos cardiotóxicos.
O

ecocardiograma

também

é

utilizado

para

o

diagnóstico

de

cardiotoxicidade precoce ou tardia e do seguimento clínico de pacientes
submetidos à radioterapia torácica para o tratamento de câncer. Heidenheich
e col.68 encontraram uma incidência de 14% de disfunção diastólica em
pacientes assintomáticos e sem DCV prévia, submetidos a RADIO para
tratamento de doença de Hodgkin. A detecção de espessamento e/ou efusão
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pericárdica através da ecocardiografia em pacientes submetidos à radioterapia
que se apresentam com dor torácica, deve ser considerada cardiotoxicidade
induzida pelo tratamento radioterápico. Disfunção sistólica e/ou diastólica por
um

efeito

tóxico

direto

da

radiação

no

miocárdio

ventricular

ou

secundariamente por lesão vascular, também pode ser diagnosticado através
da ecocardiografia em pacientes sintomáticos ou assintomáticos.
Não existe um consenso quanto à definição da disfunção sistólica
decorrente da CMT causada pela radioterapia. Uma queda de 10 a 20% na
FEVE ou uma FEVE abaixo de 45-50% deve ser considerada para o
diagnóstico. Entretanto, são necessários estudos empregando metodologias
mais refinadas tais como o strain, strain rate e twist (torção) para detecção de
disfunção ventricular relacionada à radioterapia. 34
A ecocardiografia também tem suas limitações para o diagnóstico e
seguimento clínico dos pacientes submetidos à QT com agentes cardiotóxicos.
Sua grande variabilidade intra e interobservador, pacientes com janelas
ecocardiográficas inadequadas, seja pelo tipo de tórax, mastectomia ou
radioterapia esquerda prévia ou tumores de mama esquerda ulcerados e
dolorosos, limitam a utilização do ECO como ferramenta de diagnóstico e
seguimento clínico.
A I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia recomenda como classe I nível
de evidência C, a realização do ecocardiograma transtorácico convencional
antes do início do tratamento com quimioterápicos cardiotóxicos, após o 3°
mês, 6°mês e 12° mês de tratamento ou a qualquer momento quando houver
modificação do quadro clínico dos pacientes.4

Ressonância

nuclear

magnética:

devido

a

sua

versatilidade

e

reprodutibilidade, a RNM é o exame de imagem que mais fornece informações
na investigação das diversas formas de cardiopatias. Sua utilização permite
avaliar

a

anatomia

cardíaca

e

vascular,

as

características

teciduais

(inflamação/fibrose), função sistólica e diastólica dos ventrículos, fluxos
sanguíneos, perfusão e metabolismo miocárdico. Adicionalmente, a RNM
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fornece informações do pericárdio e pode identificar tumores cardíacos
primários e metastáticos. Possui ainda um alto poder de resolução temporal e
espacial, sem exposição à radiação ionizante. Por este motivo, o American
Colege of Cardiology e a American Heart Association (ACC/AHA) preconizam
a RNM como um dos métodos de imagem cardiovascular para a identificação
de cardiotoxicidade produzida pelo tratamento do câncer.69

Ventriculografia radioisotópica (VGR): é um método não invasivo que
avalia de forma quantitativa e qualitativa a função ventricular global e
segmentar, utilizando uma metodologia conhecida como multiple-gated
acquisition (MUGA) onde imagens planares do pool de sangue cardíaco são
adquiridas por uma gama câmara. Apesar da utilização de radiação ionizante
(Pertecnetato de Tecnécio 99) na marcação in vivo das hemácias, os riscos de
contaminação do sangue assim como a taxa de exposição radioativa são
extremamente baixos, permitindo a realização de avaliações seriadas. A VGR
tem boa acurácia, baixa taxa de variabilidade inter e intraobservador (<5%),
boa resolução em pacientes com índice de massa corporal muito elevado e o
seu cálculo independe da geometria ventricular, tornando uma alternativa
atraente nos casos de dificuldade na obtenção de imagens através da
ecocardiografia.
Além da função ventricular em repouso, a VGR tem sido utilizada para
avaliação das mudanças na FEVE durante estresse como um marcador
precoce de cardiomiopatia induzida pela utilização de AC, assim com na
avaliação da função diastólica do VE.70 Alterações nos parâmetros de função
diastólica se correlacionaram com uma queda simultânea da FEVE em
pacientes recebendo AC. Recentemente, Cochet e col.71 demonstraram que o
prolongamento do tempo de enchimento ventricular basal avaliado pela VGR
foi um preditor independente de cardiotoxidade induzida pela administração de
TZU após terapia adjuvante em pacientes com câncer de mama.
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O emprego da VGR de rotina na avaliação da CMT relacionada ao
tratamento do câncer tem sido reservado para casos selecionados ou como
método adjuvante e/ou complementar à ecocardiografia.19

Tomografia computadorizada: a TC não tem sido rotineiramente
utilizada para a detecção de cardiotoxicidade decorrente do tratamento do
câncer e para predizer eventos cardiovasculares futuros. Esta tecnologia pode
ser útil em duas situações: 1) para avaliação do pericárdio após RADIO; e 2)
para avaliação do escore de cálcio coronariano.
Até o momento, não existem diretrizes nacionais e internacionais para
regulamentar a utilização dos métodos de imagem para detecção e
monitoramento da cardiotoxicidade relacionada ao tratamento do câncer. Nos
últimos dez anos, vários algoritmos têm sido criados para esta finalidade. Em
2014 a ASE e a European Association of Cardiovascular Imaging (EACI)
propôs um consenso para o emprego das diversas modalidades de imagem e
biomarcadores com a finalidade de detectar e monitorar os pacientes durante
e após tratamento do câncer conforme demonstrado no quadro 4.19
Quadro 4: Utilização dos métodos de imagem e biomarcadores para detecção e
monitoramento da cardiotoxicidade tipo I (DOXO) induzida por quimioterápicos
(ASE/EACI)
Métodos sugeridos na
Alteração
Conduta
avaliação basal
encontrada
ECO-3D (preferível)
FEVE < 53%
ECO-2D (considerar contraste)
Consulta com cardiologista
GLS
GLS < LIN
Troponina
Troponina positiva
ECO-3D (preferível)
FEVE >53%
ECO-2D (considerar contraste)
Reavaliar após completar a
GLS
GLS > LIN
QT e seis meses após a QT
Troponina
Troponina negativa
na tipo I e 3 meses na lesão
tipo II
ASE= American Society of Echocardiography; EACI= European Association of Cardiovascular Imaging; GLS= strain
longitudinal global; LIN= limite inferior do normal; ECO-3D= ecocardiograma tridimensional; ECO-2D: ecocardiograma
bidimensional; FEVE= fração de ejeção de ventrículo esquerdo; QT= quimioterapia. Modificado de Plana JC. 19
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Biomarcadores séricos
Um biomarcador é definido como “uma característica que é objetivamente
medida e avaliada como um indicador de processo biológico normal,
patológico ou resposta farmacológica”. 72 Na última década, uma nova
metodologia para o diagnóstico de CMT baseada na dosagem dos
biomarcadores séricos, mostrou-se uma ferramenta promissora para a
detecção precoce da injúria cardíaca decorrente da administração de
quimioterápicos

cardiotóxicos.

Esta

nova

modalidade

de

investigação

diagnóstica é minimamente invasiva, de fácil realização, menos dispendiosa
do que os exames de imagem e sem variabilidade interobservador.

Troponinas: as troponinas T e I são os marcadores bioquímicos séricos
mais cardioespecíficos utilizados rotineiramente para o diagnóstico de injúria
miocárdica. Além da sua alta especificidade para o tecido cardíaco, as
troponinas são extremamente sensíveis para detecção de pequenas áreas de
necrose miocárdica, tendo sido recomendadas para o diagnóstico de IAM
desde o ano 2000. Além das síndromes coronarianas agudas, sua utilização
tem sido estendida para uma grande variedade de doenças que cursam com
injúria miocárdica tais como embolia pulmonar, sepse, trauma com contusão
cardíaca, insuficiência renal e, mais recentemente, a CMT decorrente do
tratamento câncer.73
O mecanismo responsável pela liberação das Tn durante o tratamento
com quimioterápicos cardiotóxicos difere daquele decorrente das síndromes
isquêmicas agudas, tendo em vista a persistência de níveis elevados após um
mês ou mais do término da QT.
As maiores vantagens da utilização das Tn como biomarcadores da CMT
induzida pela QT são: 1) alta especificidade; 2) alta sensibilidade; 3) ampla
janela de diagnóstico, e 4) robustez da metodologia de dosagem. Do ponto de
vista clínico, uma das mais importantes indicações do uso das troponinas é
para a monitorização da CMT durante a administração dos AC.
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O papel das Tn como um indicador precoce de CMT induzida pelos AC e
sua capacidade de predizer disfunção ventricular subsequente foi inicialmente
relatado por Seino e col. 74 em modelo murino. Um dos primeiros estudos
clínicos utilizando as Tn como biomarcadores de CMT foi conduzido por
Lipshultz e col. 75 em crianças portadoras de LLA tratadas com AC. Nesta
população estudada, 30% das crianças tiveram elevação da TnT e este
achado correlacionou-se com a dose administrada do AC e com a
morbimortalidade observada. Após cinco anos de seguimento, este mesmo
grupo observou que as crianças que tiveram pelo menos uma dosagem de
TnT

elevada

desenvolveram

disfunção

ventricular

detectada

pela

ecocardiografia.76 Estudos posteriores em pacientes com câncer submetidos à
QT com altas doses de AC corroboraram estes achados iniciais. Cardinale e
col.77 observaram elevação da TnI em 32% dos pacientes tratados com doses
elevadas de AC, tendo sido este achado um preditor sensível e precoce de
diminuição subsequente da FEVE. Este mesmo grupo em estudo de
seguimento realizado posteriormente, procedeu dosagens seriadas de TnI em
cada ciclo de QT: imediatamente após, 12, 24, 36 e 72 horas e após 1 mês.
Pacientes que apresentaram elevação de TnI dentro das 72h após a QT e
que persistiram com Tn elevada após o primeiro mês, tiveram uma maior taxa
disfunção ventricular. 78 Em um estudo similar em pacientes com câncer de
mama tratadas com TZU, elevações da TnI associaram-se com menor taxa de
recuperação da FEVE avaliada pela ecocardiografia a despeito do tratamento
da IC.79
Mais recentemente, novas metodologias de dosagem de Tn de alta
sensibilidade têm sido utilizadas na detecção precoce de CMT. Sawaya e
col.80, demonstraram um significativo aumento da TnI de alta sensibilidade em
pacientes com câncer de mama HER-2 positivo tratadas com AC e TZU. A
concentração média de TnI de alta sensibilidade após o término da QT foi
mais elevada entre as mulheres que desenvolveram cardiotoxicidade
(32pg/mL X 17pg/mL) e um aumento da TnI >30pg/mL foi preditivo de
disfunção ventricular subsequente.
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Peptídeos natriuréticos: os peptídeos natriuréticos são rapidamente
produzidos e secretados pelo coração em resposta à distensão da parede
ventricular e, portanto, tem sido utilizados no auxílio ao diagnóstico e
avaliação do prognóstico em pacientes com IC. O BNP e o NT-proBNP são os
mais estudados e utilizados na prática clínica. Entretanto, a sua utilização
para o diagnóstico de CMT decorrente do uso de quimioterápicos tem sido
motivo de controvérsias.81
A primeira observação desta relação foi descrita por Suzuki e col. 82
demonstrando que a elevação persistente do BNP após administração de AC,
correlacionou-se

ao

desenvolvimento

de

disfunção

ventricular

quando

comparada aos pacientes que apresentaram apenas elevações transitórias.
Sandri e col. 83 avaliaram o comportamento dos níveis do NT-proBNP em
52 pacientes após doses elevadas de AC. Níveis persistentemente elevados
do NT-pro-BNP após 72h da administração da QT correlacionou-se com o
desenvolvimento de IC sistólica e diastólica um ano após o término do
tratamento.
Skovgaard e col. 84 demonstraram numa coorte heterogênea de 333
pacientes com diferentes tipos de câncer, tratados com quimioterápicos
cardiotóxicos, que valor de BNP >100pg/mL foi preditivo de desenvolvimento
de IC. Em estudo recente, Sawaya e col. 80 demonstraram que elevações dos
níveis do NT-proBNP não se correlacionaram com o declínio da FEVE ou com
IC sintomática subsequente.
Na atualidade, não existem evidências para a recomendação seriada de
rotina do uso dos peptídeos natriuréticos para fins de diagnóstico de CMT
induzida pelo tratamento com quimioterápicos cardiotóxicos.
Várias são as limitações para emprego de biomarcadores cardíacos
séricos na avaliação de cardiotoxicidade por quimioterápicos. O momento
ideal para a coleta da amostra de sangue durante o tratamento permanece
incerto, fato este que pode explicar os resultados inconsistentes dos estudos.
A metodologia de dosagem e o valor do cut-off

também necessitam ser

normatizados em ensaios clínicos desenhados para estes propósitos.
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Apesar da necessidade de estudos futuros que norteiem a utilização de
biomarcadores séricos para o diagnóstico e seguimento de CMT induzida
após quimioterápicos cardiotóxicos, já existem recomendações para a sua
utilização.

O

ESMO

Clinical

Practice

Guidelines

para

toxicidade

cardiovascular induzida por QT e RADIO recomenda a utilização das
troponinas e dos peptídeos natriuréticos em pacientes tratados com
quimioterápicos com potencial de causar CMT tipo I, a cada ciclo de
administração

de

quimioterápico

(Nível

de

Evidência

III

Grau

de

Recomendação B).85 A ASE/EACI também recomendam a realização de TnI
basal e após cada ciclo de QT com agentes com potencial de causar
cardiomiotoxicidade do tipo I e II. 19
A I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia recomenda a dosagem precoce
de

troponinas ou

BNP/NT-proBNP

para

pacientes de

alto

risco

de

cardiotoxicidade pré-QT, 24h, 72h após cada ciclo (classe IIa nível de
evidência B), um mês após o ciclo (classe IIa nível de evidência C) e
dosagem de peptídeos natriuréticos para seguimento ambulatorial de
cardiotoxicidade (classe IIb nível de evidência C).4

Novos biomarcadores: alguns novos biomarcadores têm sido propostos
para a monitorização da CMT decorrente do tratamento do câncer tais como a
proteína C reativa ultrassensível (PCR-us), Mieloperoxidase, Galectina 3,
Interleucinas e marcadores de disfunção endotelial, entre outros.86
Poucos estudos têm avaliado a PCR-us na detecção de CMT por QT,
talvez pelo fato de que pacientes com câncer são mais suscetíveis aos
processos inflamatórios e infecciosos de diversas etiologias, dificultando a
valorização do biomarcador para o diagnóstico. Em um estudo recente, Onitilo
e col.87 demonstraram que a PCR-us tem uma elevada sensibilidade (92,9%) e
alto valor preditivo negativo (94,1%) para predizer a ocorrência de CMT
induzida pelo TZU.
Cadeddu e col. 88 demonstraram uma correlação positiva entre o aumento
das concentrações de interleucina-6 (IL-6) e alterações precoces da função
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sistólica ventricular avaliada por imagem de Doppler tecidual em pacientes
tratados com Epirrubicina. Neste estudo, o inibidor do receptor AT1 da
angiotensina-II (BRA) Telmisartana, administrado em associação com o
quimioterápico, foi capaz de reduzir os níveis de IL-6 e reverter precocemente
à disfunção ventricular.
Apesar de promissores, a utilização de novos biomarcadores para
detecção e seguimento clínico de pacientes tratados com quimioterápicos
cardiotóxicos, necessita ser validada em estudos futuros.

2.1.9-

Prevenção da cardiomiotoxicidade

O melhor tratamento da CMT induzida pela QT é a prevenção, que pode
ser primária, quando aplicada para todos os pacientes que irão receber
quimioterápicos com potencial de cardiotoxicidade, ou secundária, quando
instituída

em

pacientes

que

já

apresentam

disfunção

ventricular

assintomática. 89 A prevenção da cardiotoxicidade começa antes mesmo de se
iniciar o tratamento quimioterápico, com o cardiologista e o oncologista
trabalhando juntos. A avaliação do perfil cardiovascular pelo cardiologista
deve ser considerada pelos oncologistas quando da seleção da melhor
abordagem terapêutica para aquele paciente individual, quando da escolha do
esquema quimioterápico e o cronograma de administração.
As estratégias de prevenção incluem a monitorização da função ventricular
através do exame clínico, dos exames de imagem e biomarcadores séricos
nos pacientes de alto risco; a limitação da dose cumulativa; o uso de análogos
dos AC como as preparações lipossomais; a administração de fármacos
cardioprotetores; e o uso de suplementos nutricionais. O papel da cardio oncologia é prevenir o desenvolvimento de CMT através de medidas de
intervenção

no

tratamento

quimioterápico

e

uso

de

medicamentos

cardioprotetores, sem comprometer a eficácia do tratamento oncológico.
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Medidas de intervenção no tratamento quimioterápico: a CMT dos AC
está relacionada à dose cumulativa administrada, não devendo, sempre que
possível, ultrapassar a dose de 450-550mg/m 2 para a DOXO em adultos.20,85
Devido à existência de uma sensibilidade individual para a ocorrência de CMT
pelo uso dos AC, o cuidadoso acompanhamento da função cardíaca é de
fundamental importância para a prevenção, independentemente se a dose
cumulativa é baixa ou elevada.
O prolongamento do tempo de infusão da quimioterapia demonstrou
reduzir a incidência de CMT quando comparado com uma infusão rápida em
bolus. Através de busca no Registro Cochrane de estudos controlados, van
Dalen e col. 90 selecionaram cinco estudos randomizados e controlados com
um total de 557 pacientes. Nesta meta-análise, em que diferentes doses de
AC

foram

utilizadas

em

pacientes

com

câncer,

a

taxa

de

IC

foi

significativamente menor (RR=0,27, 95% IC: 0,09-0,81) com a infusão
prolongada (≥6h) quando comparada a uma infusão de curta duração. O
prolongamento do tempo de infusão do AC tem sido associado a uma menor
incidência de cardiotoxicidade. Esta estratégia não tem demonstrado,
sistematicamente, reduzir a eficácia do tratamento e a sobrevida dos
pacientes, além de prolongar a exposição aos efeitos tóxicos dos AC. 49
Outra forma de minimizar os riscos de cardiotoxicidade é a administração
de preparações lipossomais. Sua efetividade foi demonstrada para o
tratamento de diversos tipos de neoplasias malignas incluindo câncer de
mama,

ovário

e

mieloma

múltiplo,

com

menor

ocorrência

de

cardiotoxicidade. 91 Os primeiros estudos utilizando estas preparações datam
do início dos anos 1990 no tratamento do sarcoma de Kaposi em pacientes
com SIDA, revelando uma menor incidência de cardiotoxicidade quando
comparada com as preparações tradicionais do AC.92 Em um estudo de não
inferioridade comparando a administração de DOXO peguilada com DOXO
convencional em 509 mulheres com câncer de mama, O'Brien e col. 93
demonstraram um risco de CMT significativamente menor com a forma
lipossomal e uma eficácia similar, ou seja, sobrevida livre de progressão do
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câncer. Na atualidade, as preparações lipossomais são mais frequentemente
utilizadas para tratamento do câncer de ovário e do mieloma múltiplo. 86

Fármaco-proteção
Dexrazoxano: a utilização do Dexrazoxano, um quelante do ferro EDTAlike, reduz a formação de radicais superóxidos que causam dano ao
cardiomiócito. A eficácia do Dexrazoxano foi recentemente testada em uma
meta-análise que incluiu dez estudos randomizados envolvendo 1.619
pacientes com câncer de mama que utilizaram DOXO ou EPI, com redução
significativa da incidência de IC (RR 0,29, 95% IC 0,20-0,41, p<0,00001).94
Embora existam relatos de que o Dexrazoxano associado à QT possa
comprometer o tratamento quimioterápico instituído, 95 esta meta-análise não
mostrou nenhuma diferença significativa da resposta tumoral ao tratamento,
da taxa sobrevida total e livre da progressão da neoplasia, efeitos adversos ou
doença maligna secundária com o uso do Dexrazoxano. A American Society of
Clinical Oncology (ASCO) recomenda o uso de Dexrazoxano nas seguintes
situações: 1) pacientes com câncer de mama metastático que tenham
recebido doses ≥300mg/m 2 de DOXO, mas que possam se beneficiar com a
continuidade da medicação; 2) pacientes com outras neoplasias malignas que
tenham recebido doses ≥300mg/m 2 de DOXO; 3) uso de Dexrazoxano como
terapia adjuvante só é recomendado nos ensaios clínicos; e 4) não existem
evidências que suportem o uso do Dexrazoxano de rotina em pacientes com
fatores de risco cardiovascular ou doença cardíaca estrutural.96 A utilização do
dexrazoxano pré-QT em pacientes de alto risco para CMT é recomendada
pela I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia como classe IIa nível de
evidência A.4 O Dexrazoxano é o único agente cardioprotetor liberado para
uso pelo FDA.97
Estatinas: as estatinas, fármacos inibidores da 3-hidroxi-3-methyl-glutarilCoenzima A (HMG-CoA) redutase, demonstraram atenuar a morte do
cardiomiócito induzida pela administração de AC em estudos pré-clínicos,
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tendo esta atenuação sido atribuída a seus efeitos pleiotrópicos através da
interferência no mecanismo de inibição da Top2β pela DOXO. 98
Em um estudo retrospectivo com 201 mulheres com câncer de mama que
receberam tratamento com AC, Seicean e col. 99 demonstraram que as
pacientes que estiveram em uso contínuo de estatinas durante o tratamento,
apresentaram um menor risco de desenvolvimento de IC.
Betabloqueadores adrenérgicos (BB): o exato mecanismo do efeito
cardioprotetor dos BB na prevenção da CMT relacionada à QT ainda necessita
ser esclarecido. Um dos mecanismos propostos para esta cardioproteção é a
sua capacidade de reduzir a formação de radicais livres e desta forma atenuar
o estresse oxidativo. 100
Um dos primeiros estudos clínicos que utilizou o Carvedilol para prevenir
CMT foi realizado por Kalay e col. 101 em 50 pacientes tratados com AC. Vinte
e cinco pacientes receberam Carvedilol 12,5mg 1 vez ao dia e 25 pacientes
receberam placebo. Após seis meses de seguimento os pacientes do grupo
placebo tiveram uma significativa queda da FEVE, aumento do diâmetro
diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE) e do diâmetro sistólico do ventrículo
esquerdo (DSVE) comparado com o grupo previamente tratado com
Carvedilol.
Um estudo retrospectivo conduzido por Seicean e col. 102 mostrou que o
uso de BB em 106 pacientes associou-se a uma baixa incidência de IC
(RR=0,2; 95% IC 0,1-0,5; p= 0,003) em pacientes com câncer de mama
tratadas com AC. 102
Em estudo randomizado e controlado, Kaia e col. 103, avaliaram o efeito
profilático do Nebivolol como medida de prevenção de CMT em 45 pacientes
com câncer de mama, 27 no grupo Nebivolol e 18 no grupo placebo. Ao final
de seis meses houve um aumento do DDVE e do DSVE (p= 0,01) e uma
queda da FEVE (p= 0,01) no grupo placebo.
Inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA): o mecanismo
pelo qual os IECA previnem a CMT parece estar relacionado à redução do
remodelamento ventricular e do estresse oxidativo através do bloqueio do
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sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) como demonstrado em
modelo experimental.104
O papel dos IECA para a prevenção da cardiomiotoxicidade foi investigado
por um estudo randomizado conduzido por Cardinale e col. 105 A administração
de maleato de Enalapril 20mg ao dia iniciada um mês após a QT e mantida
por um ano em pacientes tratados com altas doses de AC e TnI elevada
(>0,07ng/mL) preveniu o desenvolvimento de CMT definida como uma queda
da FEVE >10% para <50%.
No estudo OVERCOME (Prevention of Left Ventricular Dysfunction With
Enalapril and Carvedilol in Patients Submitted to Intensive Chemotherapy for
the Treatment of Malignant Hemopathies) a associação de Enalapril com
Carvedilol em pacientes com neoplasias hematológicas reduziu o desfecho
primário combinado de morte ou IC (p= 0,036) e o de morte, IC ou FEVE<45%
(p= 0,02) quando comparado com o grupo controle. 106
A prevenção da CMT com a associação de IECA + BB em pacientes com
câncer tratados com AC, tem sido descrita por outros autores, sendo opção de
tratamento

em

pacientes

com

elevado

risco

de

desenvolverem

cardiotoxicidade. 107,108
Exercício físico: a prática de exercícios físicos tem sido proposta como
uma terapia não farmacológica para os pacientes com IC. O exercício físico
melhora a disfunção endotelial através de uma maior produção de NO e,
consequentemente, uma vasodilatação da musculatura esquelética. Contribui
também para uma melhora do metabolismo e a função do músculo cardíaco,
leva a uma redução das pressões de enchimento ventricular e a um aumento
do débito cardíaco. 109 Em um estudo experimental, Chicco e col. 110,
demonstraram que o exercício físico realizado antes e durante tratamento com
DOXO pode prevenir a disfunção ventricular decorrente da QT. O treinamento
físico representa uma estratégia promissora para a prevenção e/ou tratamento
da CMT relacionada aos quimioterápicos cardiotóxicos. Entretanto, estudos
adicionais são necessárias para um melhor entendimento dos mecanismos
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deste benefício e para recomendar esta forma de tratamento preventivo aos
pacientes com câncer.
Nos quadros 5, 6 e 7 estão relacionadas às recomendações da SBC
(2011) e da ESMO (2012) para a utilização de exames complementares para o
diagnóstico e monitoramento da CMT e as estratégias de prevenção da injúria
miocárdica decorrente da utilização de quimioterápicos com potencial de
causar CMT do tipo I e tipo II.
Quadro 5: Recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a
realização de exames complementares para o diagnóstico e monitoramento de
cardiomiotoxicidade pelo uso dos antraciclínicos
PROCEDIMENTO
FINALIDADE
I-DBCO
BEM
Diagnóstico
CR-III NE-B
ECG
Diagnóstico/ Monitoramento
CR-I NE-D
ECO-2D
Diagnóstico
CR-I NE-B
ECO-3D
Monitoramento
CR-IIa NE-B
VGR
Diagnóstico
CR-I NE-B
RNM
Diagnóstico/Monitoramento
CR-III NE-B
Tn
Diagnóstico/Monitoramento
CR-IIa NE-B
BNP
Monitoramento
CR-IIb NE-C
BEM= biópsia endomiocárdica; ECG= eletrocardiograma; ECO= ecocardiograma; VGR= ventriculografia radioisotópica;
RNM= ressonância nuclear magnética; Tn= troponina; BNP= peptídeo natriurético cerebral; CR= classe de recomendação;
NE= nível de evidência. Fonte: I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia (I-DBCO)
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Quadro 6: Recomendações da European Society for Medical Oncology (ESMO) para
a realização de exames complementares para o diagnóstico e monitoramento de
cardiomiotoxicidade pelo uso dos antraciclínicos
PROCEDIMENTO
FINALIDADE
DIRETRIZ-ESMO
ECG
Diagnóstico pré-QT
GR-B NE-I
Diagnóstico pré-QT
GR-A NE-I
ECO
Monitoramento
GR-A NE-I
(3, 6, 9 meses durante tratamento, 12, 18
meses após início do tratamento)
Diagnóstico pré-QT
GR-A NE-I
VGR
Monitoramento (alternativo ao ECO)
GR-A NE-I
(3, 6, 9 meses durante tratamento, 12, 18
meses após início do tratamento)
Diagnóstico pré-QT
GR-A NE-I
Monitoramento (alternativo ao ECO)
GR-A NE-I
RNM
(3, 6, 9 meses durante tratamento, 12, 18
meses após início do tratamento)
Tn
Diagnóstico pré-QT
GR-B NE-III
Monitoramento (a cada ciclo de QT)
GR-B NE-III
BNP
Diagnóstico pré-QT
GR-B NE-III
Monitoramento (a cada ciclo QT)
GR-B NE-III
ECG= eletrocardiograma; ECO= ecocardiograma; VGR= ventriculografia radioisotópica; RNM= ressonância nuclear
magnética cardíaca; Tn= troponina; BNP= peptídeo natriurético tipo B; QT= quimioterapia; GR= grau de recomendação; NE=
nível de evidência. Fonte: European Society for Medical Oncology Guidelines (ESMO)

Quadro 7: Recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia para
medidas de prevenção de cardiomiotoxicidade pelo uso dos antraciclínicos
PROCEDIMENTO
FINALIDADE
I-DBCO
Redução da
Prevenção
GR-IIa NE-C
velocidade de
infusão
Preparações
Prevenção
NC
lipossomais
Prevenção cardiomiopatia
GR-IIa NE-A
Dexrazoxano
CA mama metastático
GR-I NE-A
(dose de AC atingida de 300mg/m 2)
BB
Prevenção
GR-IIa NE-C
(com alteração de Tn ou BNP ou ECO)
IECA
Prevenção
GR-I NE-B
(com alteração de Tn ou BNP ou ECO)
Exercício físico
Prevenção precoce
GR-IIa NE-B
Prevenção tardia
GR-I NE-B
ECO= ecocardiograma; Tn= troponina; BNP= peptídeo natriurético tipo B; BB= betabloqueador IECA= inibidor da enzima
conversora da angiotensina I; GR= grau de recomendação; NE= nível de evidência; NC= não contempla. Fonte: I Diretriz
Brasileira de Cardio-Oncologia (I DBCO)
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2.1.10- Tratamento da cardiomiotoxicidade

Todos os pacientes que desenvolvem IC decorrente do uso de
quimioterápicos devem ser tratados conforme orientação das diretrizes
nacionais e internacionais para o tratamento da IC. Desta forma, está indicado
o emprego dos IECA-s, BRA-s, BB e da espironolactona para todos os
pacientes, salvo as contraindicações individuais. Os diuréticos de alça est ão
indicados para reduzir a congestão pulmonar e sistêmica.
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3- OBJETIVOS:

3.1- Principal


Determinar o marcador mais precoce de lesão miocárdica em mulheres
com câncer submetidas à quimioterapia com doxorrubicina

3.2- Secundários


Determinar os níveis dos biomarcadores Troponina I, Peptídeo Natriurético
tipo B, Creatinofosfoquinase fração Mb, Mioglobina e sua relação com as
alterações ecodopplercardiográficas evolutivas em pacientes com câncer
submetidas à QT com DOXO.



Avaliar a função sistólica do VE através do calculo da FEVE e o emprego
de medidas de deformação miocárdica multidirecional com as técnicas de
Strain e Strain Rate.



Avaliar os parâmetros de função diastólica com ênfase nas técnicas de
Doppler tecidual.
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4- CASUÍSTICA E MÉTODOS

Estudo prospectivo que incluiu, inicialmente, pacientes de ambos os sexos
com diagnóstico de câncer, cuja proposta terapêutica contemplou o tratamento
quimioterápico com DOXO. Os pacientes foram procedentes da Unidade de Alta
Complexidade de Oncologia (UNACON) do Hospital Universitário Antônio Pedro
da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, hospital de nível terciário e
quaternário e de referência regional para tratamento quimioterápico; e da
UNACON do município de Rio Bonito, RJ, unidade de nível secundário e
exclusivamente ambulatorial. A inclusão se deu no período de agosto de 2012 a
julho de 2015. Foram referenciados e avaliados 204 pacientes, tendo sido
incluídos para a análise final 40 pacientes. Foram excluídos do protocolo de
estudo na avaliação inicial 72 pacientes, dos quais 49 não aceitaram participar;
sete apresentaram "janela" ecocardiográfica inadequada; sete por baixo nível de
compreensão do protocolo de estudo; quatro por não terem critérios de inclusão
preenchidos; três por ulceração do tumor de mama esquerda, inviabilizando o
exame ecocardiográfico adequado; e dois por cirurgia recente da mama
esquerda,

motivo

que

também

dificulta

a

aquisição

das

imagens

ecocardiográficas. Dentre os 132 pacientes incluídos, ocorreram 92 exclusões
posteriores: 39 por perdas de segmento; 51 pacientes que compunham grupo de
intervenção com uso de Carvedilol e participantes de outro estudo paralelo; e
duas exclusões de pacientes do sexo masculino para uniformização da amostra
quanto ao gênero, posto que havia ao final da inclusão 40 indivíduos femininos e
02 masculinos. A figura 1 dispõe de forma resumida a casuística do estudo.
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Figura 1: Casuística do estudo
4.1- Critérios de Inclusão

Foram incluídos no estudo, pacientes de ambos os sexos, com idade
acima de 18 anos e diagnóstico confirmado de neoplasias sólidas ou
hematológicas, cujo plano terapêutico quimioterápico incluiu a utilização de
DOXO e que concordaram assinar o termo de consentimento pós-informado.

4.2- Critérios de exclusão
Pacientes com história prévia de radioterapia, quimioterapia, infarto do
miocárdio, pacientes portadores de valvulopatias, disfunção ventricular esquerda,
arritmias cardíacas tais como fibrilação atrial (FA), extrassístoles frequentes e
bloqueio do ramo esquerdo (BRE), comorbidades graves tais como doença
pulmonar

obstrutiva

crônica

(DPOC),

insuficiência

renal

crônica

(IRC),
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carcinomatose disseminada, doença metastática e janela ecocardiográfica
inadequada para aquisição das imagens.

4.3- Protocolo do estudo

Os pacientes que foram admitidos no estudo seguiram o protocolo de
avaliação inicial e seguimento clínico como demonstrado na figura 2.

QT= quimioterapia;; ECO= ecocardiograma

Figura 2: Protocolo do estudo
4.3.1- Captação dos pacientes

Todos os pacientes foram encaminhados da UNACON do HUAP, Niterói,
RJ, e da UNACON do município de Rio Bonito, RJ, para realização de
ecocardiograma como protocolo padrão pré-quimioterapia. Neste mesmo dia
foram entrevistados pelo pesquisador principal e convidado a participar do
protocolo de estudo. Após assinatura do termo de consentimento pósinformado (Anexo 1), foi preenchido o formulário de primeira consulta (Anexo
2) e realizado exame clínico. A seguir foi feita a coleta de 5mL de sangue
através de venopunção periférica para dosagem dos biomarcadores troponina
I (TnI), creatinofosfoquinase fração MB (CK-MB), mioglobina e peptídeo
natriurético tipo B (BNP); e o ecocardiograma. Estes exames foram arquivados
como "pré-quimioterapia" (pré-QT).
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4.3.2- Seguimento clínico

Todas as pacientes retornaram entre 24h e 48h após as sessões de QT
conforme a figura 2 quando fora preenchido o formulário de retorno (Anexo 3).
Foi facultado a todas as pacientes retornar em consulta sempre que
necessário durante todo seguimento clínico. Na avaliação de 12 meses
ocorreram 3 óbitos e 2 perdas de seguimento.

4.3.3- Ecocardiograma
As imagens ecocardiográficas foram adquiridas no equipamento IE33 (Philips
Medical Systems, Bothell, Washington, EUA), tendo sido utilizado transdutor S 5-1
setorial de 1,0 a 5,0MHz. A quantificação das câmaras cardíacas, medidas
hemodinâmicas, estudo do Doppler tecidual e 2D-speckle tracking foram
realizadas offline utilizando o software Q-Lab 5.0 (Advanced Quantification
Software) da Philips Medical Systems, Bothell, WA, EUA, seguindo os protocolos
da American Society of Echocardiography.111,112,113 Os laudos foram realizados
por um ecocardiografista cego à pesquisa. A variabilidade intra e interexaminador
foi medida pelo índice de Kappa, em amostra de 10 indivíduos randomizados, e
foi menor que 10%.
Os parâmetros utilizados para avaliação da função sistólica foram a FEVE
pelos métodos de Simpson e Teichholz, a medida da velocidade do eixo
longitudinal na sístole (S'), o strain sistólico global circunferencial (SSGC) e o
strain sistólico global longitudinal (SSGL).
A função diastólica foi avaliada através do cálculo da velocidade das ondas E
(fluxo transmitral inicial), A (fluxo transmitral tardio), E’ (relaxamento miocárdico no
inicio da diástole), do TD-E (tempo de desaceleração do fluxo transmitral inicial),
da relação E/A e E/E’ e do i-VAE (volume do átrio esquerdo indexado).
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4.3.4- Biomarcadores séricos

Para a dosagem dos biomarcadores foi coletado 5mL de sangue através da
punção de uma veia periférica e imediatamente adicionado para o painel de teste
em uma plataforma “point-of-care”, através de uma pipeta de transferência.
Para a dosagem de CK-MB e TnI foi utilizado o kit Alere Triage ® Painel
Cardíaco e para o BNP o kit Alere Triage® Teste BNP (Alere Inc., San Diego,
Califórnia, EUA). A mensuração dos biomarcadores foi realizada no equipamento
AlereTM Triage® MeterPro (Alere Inc, San Diego, Califórnia, EUA), utilizando a
metodologia de imunoensaio. Os resultados foram expressos em pg/mL para o
BNP e ng/mL para as dosagens de TnI e da CK-MB e Mioglobina.
Os biomarcadores foram realizados antes do início da QT, após a QT1, QT3,
QT4 (para os que fizeram quatro ciclos de DOXO) e QT6. O intervalo de tempo
entre a realização da QT e a coleta do sangue para dosagem do biomarcador
variou de 24 a 48 horas (tabela 1).
Tabela 1: Intervalo de tempo entre a quimioterapia e dosagem dos biomarcadores e
realização do ecocardiograma
QT1
QT3
QT4
QT6
24,4±10,4h
24,9±8,6h
26,4±9,3h
28,5±12h
QT= quimioterapia; QT1= primeira QT; QT3= terceira QT; QT4= quarta QT; QT6= sexta QT h= horas
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4.4- Questões éticas

O estudo foi previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o
número CAAE: 0084.0.258.000-11. (anexo 4)

4.5- Tratamento estatístico
A análise estatística foi realizada com o software SPSS v 21.0 (Chicago,
Illinois, EUA). A análise descritiva dos dados observados foi apresentada sob a
forma de tabelas. As variáveis contínuas foram expressas como médias ± desvio
padrão. As variáveis categóricas foram expressas em números absolutos ou
porcentagens. Para comparação entre grupos empregou-se o teste qui-quadrado
para testar diferenças entre proporções; ANOVA para análise de variâncias entre
grupos e o teste T-Student para testar diferenças das médias. A correlação de
Spearman foi utilizada para comparar a FEVE e a dose cumulativa total de
DOXO. Em todas as comparações, foram considerados testes bilaterais com nível
de significância de 5%.
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5- RESULTADOS
5.1- Dados demográficos
Foram avaliadas 40 mulheres com média de idade de 55,9±10,8 anos [20-77
anos], portadoras de neoplasias malignas: câncer de mama (n=37), linfoma (n=2)
e sarcoma (n=1). As características demográficas e socioeconômicas das 40
pacientes avaliadas encontram-se na tabela 2.
Tabela 2: Características demográficas e socioeconômicas
Variável
Categoria
Sexo
Feminino
Idade
55,9±10,8 [20-77 anos]
Branco
Tipo racial
Afrodescendente
Mestiço
<1 SM*
Renda Familiar
1-2 SM
2-5 SM

n
40

%
100

17
13
10
06
25
09

42,5
32,5
25,0
15,0
62,5
22,5

SM= salário mínimo. *Foi assumida a renda de 0,5SM para os pacientes que declararam renda familiar <1SM.

5.2- Características clínicas

As

características

clínicas

das

pacientes

avaliadas

encontram-se

apresentadas nas tabelas 3, 4 e 5. Para o cálculo do risco cardiovascular global
(RCVG) foi considerado a presença ou ausência dos fatores de risco (FR)
segundo os critérios de Framingham: tabagismo; hipertensão arterial; dislipidemia;
obesidade (IMC>30Kg/m2) ou sobrepeso (IMC entre 25-29,9Kg/m2); sexo feminino
pós-menopausa; história familiar de doença arterial coronariana (homem abaixo
de 55 anos e mulher abaixo de 65 anos); sedentarismo; baixa condição social e
personalidade estressada. Pacientes com até um fator de risco foram
classificadas como de “baixo risco”; com dois fatores como de “risco
intermediário”; e acima de dois fatores como de “alto risco”. A presença de
diabetes foi considerada uma variável de alto risco.
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Considerou-se uso abusivo de álcool quantidades diárias acima de 30g de
etanol para os homens e 15g para as mulheres. O consumo abusivo de álcool foi
observado em quatro pacientes (10%).
Sedentarismo (85%); obesidade e sobrepeso (80%); e hipertensão arterial
(50%) foram os FR mais frequentes. A maioria das pacientes foram classificadas
como de alto RCVG (77,5%) e tinham sobrepeso ou obesidade (85%).
Os fármacos mais utilizados foram os diuréticos (32,5%) seguidos dos
bloqueadores dos canais de cálcio (22,5%), dos inibidores da enzima conversora
da angiotensina I e dos bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II
(17,5%).
Nenhuma paciente apresentou desfecho manifestado por síndrome clínica de
insuficiência cardíaca.
Tabela 3: Fatores de risco cardiovascular e classificação do Risco Cardiovascular
Global segundo Framingham
Variável
n
%
Sedentarismo
34
85,0
Obesidade e Sobrepeso
32
80,0
Hipertensão arterial
20
50,0
História familiar de coronariopatia
15
37,5
Dislipidemia
15
37,5
Tabagismo
12
30,0
Diabetes mellitus
8
20,0
Risco cardiovascular global (RCVG)
RCVG baixo
4
10,0
RCVG intermediário
5
12,5
RCVG alto
31
77,5

Tabela 4: Variáveis hemodinâmicas e antropométricas

Variável
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
FC (bpm)
Peso (Kg)
Altura (cm)
Superfície corporal
(m2)
IMC (Kg/m2)

Intervalo
92-190
58-120
58-120
47,5-95,7
144-169
1,42-2,09

Media±Desvio padrão
143,9±19,3
87,6±13,2
74±13
68,9±10,8
156±6,2
1,7±0,1

20,3-37,2

32,1±4,3

PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; FC= frequência cardíaca; IMC= índice de
massa corporal
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Tabela 5: Medicamentos de ação cardiovascular e para diabetes mellitus
utilizados pelas pacientes estudadas
Variável
n
%
Estatinas
5
12,5
IECA/BRA
7
17,5
Diuréticos
13
32,5
Bloqueadores dos canais de cálcio
9
22,5
Hipoglicemiante oral
7
17,5
IECA= inibidor da enzima conversora de angiotensina I; BRA= bloqueador do receptor AT1 da angiotensina II.

5.3- Tratamento antineoplásico
Todas

as

pacientes

incluídas

utilizaram

Doxorrubicina

no

esquema

quimioterápico. Houve três protocolos prescritos que incluíram três, quatro ou seis
sessões com Doxorrubicina, conforme disposto na tabela 6.
Tabela 6: Esquemas quimioterápicos utilizados no grupo estudado
Esquema quimioterápico
n
%
FAC (6)
20
50,0
AC (4) + DOCE (4)
13
32,5
AC (3) + DOCE (4)
4
10,0
ABVD (6)
2
5,0
AID (6)
1
2,5
FAC= 5-fluorouracil + Doxorrubicina + Ciclofosfamida; AC= Doxorrubicina + Ciclofosfamida
DOCE= Docetaxel; A= Doxorrubicina; B= Bleomicina; V= Vincristina; D= Dacarbazina I= Ifosfamida;
(n) entre parênteses= número de sessões.

As médias das doses de Doxorrubicina utilizadas encontram-se dispostas na
tabela 7.
Tabela 7: Doses de Doxorrubicina administradas no estudo
Variável
Intervalo
Dose total média
2
Dose por sessão (mg/m )
60-120
87,0±13,4
Dose cumulativa (mg/m 2)
210-600
423,0±119,0

Doses cumulativas maiores ou iguais a 400mg/m2 foram utilizadas em 24
pacientes (60%), conforme demonstrado na tabela 8.
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Tabela 8: Distribuição das doses cumulativas de Doxorrubicina pelas pacientes
estudadas
Doses cumulativas (mg/m2)
n
%
200-300
9
22,5
301-400
7
17,5
401-500
11
27,5
501-600
13
32,5

5.4- Biomarcadores
Foram realizados 516 exames de biomarcadores. Todas as dosagens
foram normais na avaliação inicial (pré-QT) em relação aos valores de referência
de literatura. Houve uma elevação progressiva e de significância estatística dos
valores do BNP e da Mioglobina em todos os ciclos de administração da DOXO. A
CK-MB apesar de ter apresentado uma elevação sustentada, este aumento não
foi estatisticamente significativo. A TnI teve um comportamento ascendente
durante os ciclos de QT só alcançando significância estatística no último ciclo de
administração da DOXO quando comparado os valores pré-QT (p=0,03). Para fins
de análise dos dados, as médias dos valores dos biomarcadores na QT4 e QT6
foram agrupadas em um mesmo tempo por corresponderem ao último ciclo de
DOXO. (tabela 9 e gráfico 1)
Tabela 9: Comparação dos valores médios dos biomarcadores ao longo do
tratamento
Variável
Pré-QT
Pós QT1 Valor Pós QT3 Valor
Pós
Valor p
p
p
QT4/6
BNP
33,7±22,8 52,6±41,2
0,003 68,6±66,7
0,010 72,9±56,6 <0,0001
(pg/mL)

Mioglobina 47,9±26,9 60,2±22,7

0,017 62,4±28,1

0,007

64,5±24,3

0,008

0,77±0,59 0,85±0,62

0,511 0,92±0,56

0,083

0,95±0,63

0,067

0,01±0,00 0,08±0,28

0,097 0,07±0,23

0,091

0,21±0,51

0,030

(ng/mL)

CKMB
(ng/mL)

TnI
(ng/mL)

QT= quimioterapia; QT1= primeira QT; QT3= terceira QT; QT4/6= quarta e sexta QT; BNP= peptídeo natriurético
tipo B; CKMB= creatinofosfoquinase fração MB; TnI= troponina I
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Gráfico 1: Evolução dos biomarcadores ao longo da quimioterapia.
*Valores de CK-MB e TnI multiplicados por 100.

5.5- Ecocardiograma

Segundo os critérios da ASE para cardiotoxicidade, nenhuma paciente
apresentou FEVE Simpson ≤53% antes do início da QT.19
Foram realizados um total de 154 exames de ecocardiografia e calculados
os valores médios da função sistólica e diastólica, nos tempos pré-QT, pós-QT3,
pós-QT4, pós-QT6 e após 12 meses. Na avaliação de 12 meses após início da
QT, apenas a FEVE calculada pelo método de Teichholz teve uma queda
estatisticamente significativa quando comparada com a realizada antes do
início do tratamento quimioterápico (p=0,028) como demonstrado na tabela
10.
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Tabela 10: Variáveis ecocardiográficas
12 meses após seu início
Variável
Pré QT
Pós QT3
n=40
n=40
FEVES (%)
58±3
58±4
FEVET (%)
74±6
73±7
SSGL %)
-19,9±1,7
-20,0±1,8
SSGC (%)
-24,6±4,4
-25,0±5,2
Onda E
78,9±18,9
79,6±21,2
(cm/s)
Onda A
78,2±21,5
80,2±24,0
(cm/s)
Relação E/A
1,1±0,4
1,0±0,4
TD-E (cm/s) 250,4±40,5 251,2±47,8
i-VAE
27,3±6,1
27,5±6,5
(mL/m2)
E' medial
8,1±2,5
7,7±1,5
(cm/s)
E’ lateral
10,9±3,0
10,5±2,4
(cm/s)
S’ medial
8,3±1,6
8,1±1,3
(cm/s)
S’ lateral
9,6±1,8
9,5±1,9
(cm/s)
E/E’ medial
10,6±3,8
10,7±3,8
E/E’ lateral
7,8±2,7
8,0±3,1

no decorrer do tratamento quimioterápico e
Pós QT4
n=14
58±3
75±6
-21,1±2,2
-26,1±4,8
82,9±15,4

Pós QT6
n=20
56±5
72±8
-19,8±2,1
-23,9±5,9
71,7±18,0

12 meses
n=35
57±8
71±10
-20,3±2,7
-24,1±5,2
78,0±13,8

Valor
p
0,390
0,028
0,569
0,174
0,432

82,4±21,1

78,8±26,4

75,6±21,2

0,865

1,0±0,3
1,0±0,5
1,1±0,4
0,887
245,0±51,4 265,8±58,4 297,3±301,8 0,361
26,4±5,5
28,4±6,0
26,8±6,1
0,718
7,9±2,8

8,0±2,4

7,8±2,1

0,363

10,2±2,3

10,3±2,9

10,3±2,4

0,117

8,3±1,5

7,8±1,3

7,7±1,3

0,152

9,3±1,7

8,6±1,7

9,7±2,3

0,642

11,2±3,7
8,6±2,7

9,6±3,1
7,3±2,3

10,7±3,5
8,0±2,4

0,846
0,898

QT=quimioterapia; QT3= terceira QT; QT4= quarta QT; QT6= sexta QT; FEVES= fração de ejeção do ventrículo
esquerdo Simpson; FEVET; fração de ejeção do ventrículo esquerdo Teichholz; SSGL= strain sistólico global
longitudinal; SSGC= strain sistólico global circunferencial; TD-E= tempo de desaceleração da onda E; i-VAE=
volume do átrio esquerdo indexado; E/E’= relação E/E’; E'= relaxamento miocárdio no início da diástole; S'= medida
da velocidade do eixo longitudinal na sístole.

A função diastólica foi avaliada em três momentos distintos: antes da
quimioterapia (QT0), após terceira quimioterapia (QT3) e 12 meses após (QT12).
Para fins de classificação da função diastólica, os pacientes foram divididos em
normais (estágio 0), perda do relaxamento (estágio I), pseudonormal (estágio II) e
restritivo (estágio III).
Excluindo-se as perdas de segmento 12 meses após início da QT (cinco
pacientes), houve uma piora da função diastólica em 6 pacientes (17%) no tempo
QT3 e em 15 (43%) no tempo QT12 (gráficos 2 e 3). Ao realizarmos o teste de
Friedman para avaliação das médias da classificação da função diastólica nos
três tempos avaliados, esta mudança foi estatisticamente significativa (p<0,0001).
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Gráfico 2: Evolução da função diastólica
no tempo zero (QT0) e no tempo três (QT3) (p<0,0001)

Gráfico 3: Evolução da função diastólica no tempo zero (QT0)
e 12 meses (QT12) (p<0,0001)
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Na comparação entre as pacientes que pioraram a função diastólica com
aquelas que não pioraram 12 meses após início do tratamento quimioterápico,
houve uma queda estatisticamente significativa da FEVE Simpson (p= 0,006) e do
SSGC (p= 0,005). Entretanto, não houve correlação da piora da função diastólica
com a idade, com os níveis dos biomarcadores e com a dose cumulativa de
DOXO administrada, conforme demonstrado na tabela 11
Tabela 11: Comportamento da função diastólica do ventrículo esquerdo ao longo
do tratamento quimioterápico e sua relação com a idade, função sistólica,
biomarcadores, dose cumulativa da DOXO administrada.
Variável
FD não piorou
FD piorou
Valor de p
n=20
n=15
Idade (anos)
54,1±11,7
58,6±8,9
0,202
FEVES (%)
0,006
59,5±3,9
52,3±10,1
SSGL (%)
- 20,8±2,1
- 19,5±3,4
0,179
SSGC (%)
0,005
- 25,9±4,6
- 20,9±4,7
S´ (cm/s)
7,9±1,3
7,3±1,4
0,191
BNP (pg/mL)
71,1±73,9
64,8±56,3
0,774
CKMB (ng/mL)
0,90±0,59
0,94±0,52
0,857
TnI (ng/mL)
0,06±0,24
0,09±0,22
0,728
Mioglobina (ng/mL)
60,8±27,1
64,7±30,1
0,672
Dose total de DOXO
454,0±84,9
448,7±113,9
0,878
FD= função diastólica; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; SSGL= strain sistólico global longitudinal; SSGC=
strain sistólico global circunferencial; S'= medida da velocidade do eixo longitudinal na sístole; BNP= peptídeo
natriurético cerebral Tipo B; CKMB= creatinofosfoquinase fração MB; TnI= troponina I; DOXO= doxorrub icina; entre
parênteses= porcentual.

Ao realizarmos o teste de Friedman para avaliação das médias da
classificação da função diastólica nos três tempos avaliados observamos uma
piora da função diastólica entre o tempo zero, três e doze (p < 0,0001) (tabela 12).

Tabela 12: Médias da classificação da função diastólica nos 3 tempos de
avaliação
Tempo
n
Média da
Classificação*
classificação
QT0
35
0,51
1,70
QT3
35
0,71
1,94
QT12
35
1,11
2,36
QT0= tempo zero; QT3= terceira quimioterapia; QT12= 12 meses após quimioterapia
*P<0,0001
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Na presente série de 40 pacientes, cinco pacientes (12,5%) desenvolveram
disfunção ventricular sistólica assintomática com queda da FEVE Simpson ≥10%,
para valores menores que 53%, 12 meses após a QT. O SSGL também teve
redução em ≥10% em duas pacientes e a TnI positivou durante todas as sessões
de QT em apenas uma paciente. Quatro pacientes eram de alto RCVG e uma de
baixo RCVG (tabela 13).
Tabela 13: Variáveis clínicas e ecocardiográficas das pacientes que tiveram
desfecho de cardiotoxicidade subclínica.
Paciente
SPS
ESB
CDO
RCS
NLS
RCVG

Baixo

Alto

Alto

Alto

Alto

N° QT

6

6

6

3

3

DC-Doxo (mg/m2)

456

552

600

210

240

FEVES-0

55%

58%

62%

58%

59%

SSGL-0

-18

-19

-20

-18

-19

FEVES-12

49%

50%

50%

22%

52%

SSGL-12

-17

-18

-17

-12

-18

RCV= risco cardiovascular global; N° QT= número de sessões de quimioterapia; DC-Doxo= dose cumulativa de
Doxorrubicina; FEVES-0= fração de ejeção ventrículo esquerdo Simpson pré QT; SSGL-0= strain sistólico global
longitudinal pré QT; FEVES-12= fração de ejeção do ventrículo esquerdo Simpson aos 12 meses; SSGL-12= strain
sistólico global longitudinal aos 12 meses.

Foram realizados outros testes de comparações bilaterais que não
apresentaram significância estatística
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Houve uma correlação inversa entre a dose cumulativa administrada da
DOXO no decorrer do tratamento quimioterápico com a FEVE Simpson como
demonstrado no gráfico 4.

Gráfico 4: Correlação entre a dose total de Doxorrubicina administrada e a fração de
ejeção do ventrículo esquerdo por Simpson 12 meses após o início da QT.
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6- DISCUSSÃO

O

tratamento

do

câncer

com

Antraciclínicos

aumenta

o

risco

de

cardiomiotoxicidade clínica em 5,43 vezes; subclínica em 6,25 vezes; qualquer
forma de cardiotoxicidade em 2,27 vezes; e o risco de morte cardíaca em 4,94
vezes quando comparado com regimes de tratamento que não incluem AC.114 O
uso desses fármacos com potencial de causar cardiotoxicidade tem sido motivo
de inúmeros estudos nas últimas décadas com o objetivo de esclarecer o real
significado dos efeitos adversos que aumentam substancialmente a mortalidade
dos pacientes com câncer. Dentro deste contexto, um novo paradigma na
abordagem destes pacientes emergiu da comunidade científica mundial: a CardioOncologia.

Este estudo foi desenhado para avaliar pacientes de ambos os sexos
portadores de neoplasias sólidas ou hematológicas cujo plano terapêutico
incluísse o uso de Doxorrubicina, um Antraciclínico largamente utilizado no
tratamento de alguns tipos de câncer tais como: mama, linfomas, sarcomas e a
leucose linfoide aguda. Ao final do estudo, apenas dois pacientes eram do sexo
masculino e foram excluídos desta análise para se obter maior homogeneidade
da amostra. Por ser o câncer de mama o mais prevalente no sexo feminino, a
presente amostra foi constituída na sua maioria por pacientes com câncer de
mama (92,5%). A inclusão de pacientes de instituições públicas levou ao
predomínio de indivíduos com nível socioeconômico mais baixo, cuja renda
familiar não ultrapassou a dois salários mínimos (77,5%).

Dentre os fatores de risco cardiovasculares tradicionais, o sedentarismo, o
IMC aumentado e a hipertensão arterial, foram os mais prevalentes, com 85%,
80% e 50%, respectivamente. A maioria (77,5%) foi classificada como de alto
RCVG pelo escore de Framinham. Segundo dados do VIGITEL (2014), a
prevalência dos principais fatores de risco cardiovascular na população brasileira
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foi de 23%-25% para a hipertensão arterial, 10,8% para o tabagismo, 52,5% para
o excesso de peso, 17,9% para a obesidade e 15,4% para o sedentarismo. 115

Não existem modelos que possam prever a ocorrência de cardiotoxicidade
pelo uso de AC. Baseado em análises de “odds ratio” pode-se assumir que
pacientes com mais de três fatores de risco têm cinco a seis vezes maior risco de
desenvolverem cardiotoxicidade.116 A identificação dos pacientes que estão sob
maior risco de desenvolver cardiotoxicidade foi avaliada em uma recente metaanálise e a dose cumulativa administrada foi o preditor mais robusto de
cardiotoxicidade seguido pela radioterapia prévia, etnia afrodescendente,
extremos de idade e de peso corporal, diabetes, hipertensão e comorbidades
graves.117 No estudo, a média de idade de 55,9 anos não foi um fator de risco
para ocorrência de cardiotoxicidade. Entretanto, a afrodescendência (32,5%), a
obesidade/ sobrepeso (80%), a hipertensão arterial (50%) e o diabetes (20%)
classificaram essa população do estudo de alto risco para a ocorrência de
cardiotoxicidade, embora a baixa ocorrência de desfechos não possibilite esta
análise.
Os diuréticos (32,5%) e os bloqueadores dos canais de cálcio (22,5%)
foram os fármacos mais empregados no tratamento da hipertensão arterial. A
baixa frequência de uso dos IECA (7 pacientes) provavelmente não interferiu na
análise do desfecho de disfunção ventricular, já que tem sido atribuído a estes
fármacos um efeito cardioprotetor pelo uso dos AC.105
Neste estudo, a dose cumulativa média de DOXO administrada foi
elevada (423mg/m 2). Vinte e quatro pacientes (60%) receberam doses
cumulativas de DOXO acima de 400mg/m 2; sete (17,5%) entre 300 e
400mg/m 2; e nove (22,5%) entre 200 e 300mg/m 2. Cinco pacientes (12,5%)
apresentaram disfunção ventricular assintomática; três (7,5%) com doses
cumulativas de DOXO maiores que 400mg/m 2 (456mg/m 2, 552mg/m 2 e
600mg/m 2); e duas (5%) com baixas doses cumulativas (210mg/m 2 e
240mg/m 2). Estes achados são semelhantes aos descritos por Von Hoff e col 10
que encontraram uma incidência de 7% de cardimiotoxicidade com doses
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entre 400 e 550mg/m2 mas em desacordo com os de Swain SM e col. 20, que
numa análise retrospectiva de três estudos randomizados que incluíram 630
pacientes que receberam DOXO com doses cumulativas que variou de
150mg/m 2 a 850mg/m 2, encontraram uma incidência de cardiomiotoxicidade
clínica em 32 pacientes (5,1%), sendo 5% com doses cumulativas de até
400mg/m 2 e 26% com doses de 550mg/m 2. Naquele estudo, doses
cumulativas menores que 300mg/m2 foram responsáveis pela ocorrência de
1,8%

de

disfunção

ventricular.

Esta

diferença

na

incidência

de

cardiomiotoxicidade com doses mais elevadas de DOXO, muito provavelmente
foi devido a um maior número de pacientes envolvidos no estudo. Uma
correlação inversa entre a dose cumulativa de DOXO e a FEVE Simpson foi
observada no estudo, entretanto, sem significância estatística.
O intervalo de tempo entre a administração da quimioterapia e a
realização dos biomarcadores e o ecocardiograma foi inferior a 48h,
permitindo uma avaliação mais representativa de uma possível agressão
aguda ao cardiomiócito. O retardo no retorno a consulta, superior a 48h, foi
um fator determinante das perdas de seguimento que ocorreram no estudo (n=
39). Este retardo na maioria das vezes ocorreu por efeitos colaterais
decorrentes da QT tais como náuseas, cansaço extremo, cefaleia, fraqueza
muscular, etc.
Os biomarcadores têm sido muito estudados para detecção de
cardiomiotoxicidade decorrente da quimioterapia com AC, com um maior peso
de evidências com as troponinas. A TnI é uma proteína presente no miócito
cardíaco e sua concentração plasmática é um marcador sensível e específico
de injúria ao cardiomiócito com alto valor para o diagnóstico e prognóstico de
agressão ao miocárdio. Estudos prévios demonstraram liberação de TnI após
QT em modelo animal, em crianças tratadas com AC e em pacientes adultos
com neoplasias hematológicas.118,75,119
O BNP, um neuro-hormônio cardíaco produzido e liberado a partir do
estiramento dos cardiomiócitos em resposta à sobrecarga de volume ou de
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pressão, tem sido utilizado como marcador de disfunção ventricular na
cardiotoxicidade induzida pelos AC com resultados conflitantes. 82,83,84,81 Em
corações normais, a maior quantidade do BNP é produzida e liberada pelos
cardiomiócitos atriais, enquanto que na IC a maior produção é pelo cardiomiócito
ventricular e em menor quantidade pelos fibroblastos cardíacos.120 Dados da
população geral do estudo de Framingham demonstram um progressivo aumento
do risco de morte cardiovascular, IC, acidente vascular cerebral e fibrilação atrial
com elevação progressiva dos níveis de BNP, mesmo dentro dos valores da
normalidade.121
Nosso estudo mostrou uma curva ascendente das dosagens do BNP
com significância estatística em todos os ciclos de QT (p<0,0001), apesar de
não ultrapassar o valor de corte utilizado para descartar IC na sala de
emergência que é de 100pg/mL. Este comportamento também se refletiu, de
modo coerente, nas dosagens da mioglobina (p=0,008) e da TnI (p=0,030). A
CKMB, apesar de ter uma curva ascendente semelhante aos outros
biomarcadores, as diferenças não atingiram significância estatística (p=0,067) .
Essas alterações não se correlacionaram com desfecho clínico cardiovascular
ou com qualquer parâmetro ecocardiográfico de avaliação da função sistólica
ou diastólica ao longo do tratamento. Apenas uma paciente das cinco que
apresentaram desfecho cardiovascular assintomático teve um aumento
progressivo da TnI durante todo o tratamento (Pré-QT= 0,01ng/mL; Pós-QT1=
0,6ng/mL; Pós-QT3= 0,8ng/mL; Pós-QT6= 1,9ng/mL).
O valor médio do BNP na avaliação pré-QT foi de 33,7±22,8pg/mL,
atingindo valores significativamente mais elevados imediatamente após o último
ciclo de DOXO (72,9±56,6pg/mL, p<0,001). Estes valores, apesar de estarem
dentro da faixa da normalidade para o diagnóstico de IC, devem ser interpretados
à luz do conhecimento atual como um valor elevado para pacientes em estágio A
de IC. Em um estudo transversal que incluiu 633 indivíduos oriundos de um
programa de atenção primária a saúde na cidade de Niterói (RJ), Jorge AL e
col.122 encontraram 230 (36,6%) indivíduos em estágio A de IC com um valor
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médio de BNP de 19,7±21,2 pg/mL e um valor de corte de 42pg/mL para excluir
IC (valor preditivo negativo de 99%). Em nosso estudo, um valor médio de BNP
mais elevado pode estar relacionado a presença de múltiplos fatores de risco
determinando um RCVG alto em 77,5% e intermediário em 12,5% das pacientes.
ElMaghawry e col123 em um estudo pioneiro utilizando dosagem do BNP
numa coorte de atenção primária de saúde,

avaliaram 1374 indivíduos com

fatores de risco cardiovascular randomizados para receber cuidados primários
habituais (N=677, grupo controle) ou realização de triagem com dosagem de BNP
e medidas de intervenção multiprofissional (N=697). No grupo intervenção, 263
indivíduos (41,6%) tiveram dosagem de BNP ≥ 50pg/mL. Neste estudo o desfecho
primário - disfunção ventricular esquerda sistólica ou diastólica com ou sem
insuficiência cardíaca - foi observado em 59 indivíduos (8,7%) no grupo controle e
em 37 indivíduos (5,3%) no grupo de intervenção (odds ratio 0,55; IC 95%, 0.370,82; P=0,003).
Em outro estudo realizado em pacientes na atenção primária, Zuber e
col.124 utilizando BNP para excluir o diagnostico IC em 384 pacientes tendo como
valor de corte para excluir o diagnóstico de 100pg/mL, não encontrou correlação
entre os valores de BNP encontrados e a presença de IC em 27% dos pacientes
(falso negativo de 25%). Estes dados sugerem que valores de corte menores que
100pg/mL devem ser considerados para exclusão do diagnóstico de IC em
indivíduos com fatores de risco na atenção primária.
O BNP tem sido recomendado nas diretrizes mais recentes de IC como
uma ferramenta na detecção de indivíduos predispostos ao desenvolvimento de
IC que apresentam fatores de risco tais como hipertensão arterial, obesidade,
tabagismo e diabetes. Em nosso estudo o valor médio do BNP na avaliação préQT de 33,7±22,8pg/mL e sua elevação sustentada durante o tratamento
quimioterápico, já sinalizava para uma população de risco para desenvolvimento
de IC.
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O maior ensaio clínico com biomarcadores avaliou 703 pacientes
tratados com doses elevadas de quimioterápicos, incluindo os AC, seguidos
por um tempo médio de 20 meses. A medida da TnI foi realizada antes do
início da QT, após cada ciclo e 1 mês após o tratamento, metodologia
semelhante a utilizada no presente estudo. Este estudo demonstrou que os
pacientes que não tiveram elevação de TnI durante o tratamento e 1 mês
após, tiveram menos desfecho de cardiotoxicidade (IC, disfunção do VE
assintomática ou qualquer outro evento cardíaco) do que aqueles que tiveram
elevações transitórias da TnI ou que persistiram com elevação da TnI durante
todo o seguimento clínico (1%, 37% e 84%, respectivamente).78
Semelhante ao observado no nosso estudo, Sawaya e col.80 demonstraram
que níveis elevados de NTpro-BNP não foi preditor de redução da FEVE ou da
ocorrência de IC sintomática em um grupo homogêneo de 81 mulheres com
câncer de mama HER2+ que utilizaram AC seguido de terapêutica adjuvante com
Taxanos e Trastuzumabe. Da mesma forma, Fallah-Rad N e col.125 em um estudo
prospectivo utilizando ecocardiograma, biomarcadores (TnT, PCR e NT-proBNP)
e ressonância cardíaca em 42 pacientes submetidos à QT adjuvante com
Trastuzumabe,

não

encontraram

biomarcadores

estudados

entre

diferenças
os

nas

pacientes

dosagens
que

dos

três

desenvolveram

cardiomiotoxicidade (n=10) comparados aos que não tiveram esta complicação.
Diversos outros biomarcadores têm sido estudados para detecção de
cardiotoxicidade. Putt M e col.126, em um estudo multicêntrico de coorte com
78 mulheres portadoras de câncer de mama recebendo DOXO e TZU,
avaliaram o comportamento de oito biomarcadores - TnI, NT-pró-BNT,
Galectina 3, Mieloperoxidase (MPO), fator de crescimento placentário (PIGF),
fator de crescimento 15 (GDF-15), receptor 1 de tirosinoquinase solúvel fmslike

(sFlt-1) e PCR alta sensibilidade - antes do início da QT e a cada 3

meses com um seguimento máximo de 15 meses. Todos os biomarcadores,
exceto o NT-pro-BNP, aumentaram no terceiro mês após início da QT ,
persistindo até o 15° mês para o GDF-15, PIGF e para a TnI. Elevações da MPO,
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PlGF, and GDF-15 se correlacionaram com a ocorrência de cardiotoxicidade,
sendo a MPO o biomarcador que apresentou uma correlação mais robusta da
ocorrência de cardiotoxicidade em todas as avaliações.
Diversos estudos que incluiram pacientes recebendo QT com AC seguido
de

Taxanos

e

Trastuzumab

não

demonstraram

associação

entre

os

biomarcadores PCR, Galectina-3, receptor de interleucina-1 (ST-2) e o GDF-15 e
cardiotoxicidade.127

Um achado que chama a atenção no estudo é que a paciente que
desenvolveu desfecho de cardiotoxicidade subclínica com maior grau de
disfunção do VE (queda da FEVES de 58% para 22% e do SSGL de -18 para -12)
foi a que recebeu a menor dose cumulativa de DOXO (210mg/m2) de todo o
estudo. Este achado, apesar de estar em desacordo com a literatura, pode ser
explicado pela paciente ser de alto risco para cardiotoxicidade e por uma possível
predisposição genética. O fato de alguns pacientes tolerarem doses elevadas de
AC, enquanto outros desenvolvem cardiotoxicidade em doses relativamente
baixas aponta para predisposição genética. Em uma análise de transcrição do
genoma em amostras de RNA no sangue total de mulheres que receberam
quimioterapia com DOXO revelou 260 transcrições que diferiam duas vezes mais
entre aquelas que tiveram uma queda da FEVE abaixo de 40% com as que não
tiveram esta redução.65
Na análise do comportamento dos parâmetros ecocardiográficos que
avaliaram a função sistólica e diastólica no tempo Pré-QT e 12 meses após o
início do tratamento, apenas a FEVE calculada pelo método de Teichholz teve
uma discreta redução (74% para 71%) (p=0,028). Esta redução não se
correlacionou com a presença de fatores de risco para cardiotoxicidade ou com
qualquer outro parâmetro clínico. Esta metodologia para cálculo da função
sistólica do VE é a mais utilizada na prática clínica. Entretanto, seu cálculo é mais
suscetível a variações, o que torna o método com menos reprodutibilidade do que
o cálculo da FEVE pelo método de Simpson, podendo superestimar ou
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subestimar a função sistólica do VE. A piora da função diastólica ocorreu em 15
pacientes 12 meses após início da QT; e foi acompanhada de uma redução
significativa da FEVE Simpson (p=0,006) e do SSGC (p=0,005), sendo mais
evidente com uma média de idade mais elevada (54,1 vs. 58,6 anos), entretanto,
sem significância estatística (p=0,202). Este fato pode ter contribuído para uma
maior progressão da disfunção diastólica no período de seguimento clínico destas
pacientes.
Neste estudo, o comportamento ascendente precoce e sustentado do BNP
foi o único parâmetro estudado que se correlacionou com a progressão da dose
cumulativa de DOXO administrada.

Limitações do estudo
Cabe ressaltar as limitações que podem ter influenciado nos resultados obtidos:


O pequeno número amostral devido, sobretudo, a elevada taxa de perdas,
assim como o pequeno número de desfechos podem ter limitado os
resultados.



O tempo de observação de um ano pode ter subestimado a frequência da
cardiotoxicidade, posto que não permitiu a detecção das lesões mais
tardias, descritas na literatura.



A totalidade de pacientes do gênero feminino e, consequentemente, de
câncer de mama poder ter se constituído em viés de seleção.



A heterogeneidade dos esquemas quimioterápicos podem ter influenciado
nos resultados.
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Aplicabilidade clínica
O modelo de estudo desenvolvido é um gerador de hipóteses, entretanto
nos permite trazer à discussão da pertinência e custo-efetividade da realização de
ecocardiogramas seriados em pacientes sob quimioterapia com antracíclinicos.
Mesmo em população sob esquema de altas doses de AC, a frequência de lesões
em curto prazo foi baixa.
O uso de biomarcadores séricos como BNP, Mioglobina, Troponina e CKMB são de mais fácil manuseio pelo oncologista e de mais fácil exequibilidade na
rotina do acompanhamento da quimioterapia do que os métodos de imagem
cardiovascular como a ecocardiografia, a medicina nuclear ou a ressonância
nuclear magnética. É plausível supor que os biomarcadores séricos possam servir
na triagem daqueles que se beneficiariam da ecocardiografia.
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7- CONCLUSÕES

Os biomarcadores séricos BNP e mioglobina foram os marcadores de
cardiomiotoxicidade com alterações mais precoces, com elevação significativa
após a primeira sessão de quimioterapia.

A incidência de cardiotoxicidade subclínica decorrente da administração de
Doxorrubicina foi de 12,5%.

A função diastólica do ventrículo esquerdo piorou em parcela significativa
da população estudada.

Os parâmetros ecocardiográficos tradicionais de função sistólica como a
fração de ejeção do VE, os diâmetros cavitários e as espessuras musculares não
diferiram no decorrer da quimioterapia com antraciclínicos no seguimento de um
ano.
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ANEXO 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PACIENTE
TÍTULO DO PROJETO: “Marcadores prognósticos precoces de lesão miocárdica em pacientes com câncer
submetidos à quimioterapia com Doxorrubicina”.
Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Wolney de Andrade Martins
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Curso de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares –
Departamento de Medicina Clínica – Faculdade de Medicina - UFF
Telefones para contato: (21) 2629-9207 – (21) 2629-9382
Nome do(a) voluntário(a): __________________________________________________________
Idade: ____________ anos

RG: __________________________

Responsável legal (quando for o caso): ____________________________________________
RG do responsável legal: __________________________
O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Marcadores prognósticos precoces de lesão
miocárdica em pacientes com câncer submetidos à quimioterapia com Doxorrubicina” de responsabilidade do Prof. Dr.
Wolney de Andrade Martins.
Esta pesquisa tem como objetivo descobrir qual exame ou informação poderá prever quem terá problema de coração pelo
uso da quimioterapia. A quimioterapia foi indicada para o tratamento de sua doença pelo seu médico. O(a) Sr.(a) será
convidado(a) a uma consulta com o cardiologista onde serão perguntadas informações sobre seu histórico, será
examinado(a), fará eletrocardiograma, coleta de sangue para exames de laboratório e ecocardiograma (ultrassonografia do
coração). Os exames de ecocardiograma e de laboratório serão repetidos após a primeira, terceira, sexta sessão da
quimioterapia e após 1 ano de tratamento. O eletrocardiograma e o ecocardiograma são exames simples, feitos de rotina
no atendimento do cardiologista, sem riscos, e são recomendados de rotina em casos como o seu. Para a coleta de sangue
será solicitado jejum de 12 horas e será feito da forma habitual dos exames de laboratório. Com a participação como
voluntário(a) nesta pesquisa o(a) Sr.(a) terá como vantagem um acompanhamento minucioso, por especialistas, dos seus
possíveis problemas cardíacos. Seu médico oncologista ou hematologista será informado dos resultados de seus exames
para que possa ajudá-lo nas decisões sobre seu tratamento. Os resultados desta pesquisa poderão ajudar, no futuro,
outras pessoas com casos semelhantes ao seu. Qualquer dúvida sobre sua participação nesta pesquisa poderá ser tirada
com o médico pesquisador e este consentimento poderá ser suspenso pelo(a) Sr.(a) a qualquer momento da pesquisa sem
prejuízo à continuação de seu tratamento em nosso hospital. Todas as informações ao seu respeito estarão protegidas pelo
segredo médico e sua identidade será mantida em segredo. O seu atendimento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e não há qualquer remuneração para sua participação que será sempre voluntária.
Eu, _____________________________________________, RG nº_______________, declaro ter sido informado(a) e
concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito.
Niterói,____de________________de_______
___________________________________
Assinatura do(a) paciente ou do responsável legal
____________________________________
Testemunha

___________________________________
Assinatura do médico que obteve o consentimento
_______________________________________
Testemunha

Anexo 2

PRIMEIRA CONSULTA
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES
AMBULATÓRIO DE CARDIO-ONCOLOGIA
FICHA DE COLETA DE DADOS

Prontuário HUAP
CARDIO-ONCOLOGIA

 Apresentar Projeto, explicar objetivos e propor participação.
 TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO (02 vias: 01 paciente e 01 arquivar)

Data Consulta

......../......../20........

Data Nascimento

......../......../............

I-Identificação e Dados Socioeconômicos
Nome: ........................................................................................................................................................................................
Endereço (rua, avenida): ............................................................................................................. N0: ........................................
Complemento: ............................... Bairro: .............................................. Município: .............................................. UF: .......
Tel. fixo: .................................................. Cel.: ........................................................ Tel3: ......................................................
Sexo: (

)M

(

)F

Estado civil: (

) Solt

( ) Casado (

) Viúvo ( ) Sep/Div (

) União Estável

Mora com (nome, endereço e telefone): ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Nº de habitantes no domicílio: ( ) 1
)6

(

Saneamento básico:

(

)2

(

)3

(

)4

(

)8

(

)9

(

) 10

(

) .....

(

) rede de esgoto

)7

(

(

) água potável

)5

(

Profissão: ...................................................................... Ocupação atual: ...............................................................................
Escolaridade: ( )Analfabeto ( )Fundamental incompleto (
Tipo racial auto-declarado: ( )Branco
Religião: (

) Aposentado (

Renda Familiar: (

)< 1 salário mínimo

(

( ) Pardo(Mestiço) (

) Católico ( ) Protestante ( ) Espírita

Fonte da renda: (

) Fundamental completo ( )Médio completo (

) Pensionista

( ) Cultos Africanos
(

(

)Afrodescendente (

) Empregado

(

)Índio (

( ) Ateu/Agnóstico

) Superior completo

)Amarelo (Oriental)
( ) Orientais

) Sem renda

)entre 1 e 2 SM

(

) entre 2 e 5 SM

) > 5 SM

II- Anamnese Dirigida
Sinais e Sintomas ou histórico de Cardiopatia ou Insuficiência Cardíaca (história prévia de):
( ) HAS: ...................................... anos
(
) DM: ............................... anos (
)
Dislipidemia
–
qual?
.................................................
(
) Angina Pectoris ( ) Infarto do Miocárdio ( ) AVE (
) AIT
(
)
Arritmias
–
qual?
............................................................
( ) Cardiomiopatia – qual? ............................................. (
)
Insuficiência
cardíaca
–
quanto
tempo?
.................................................
(
) DPN
(
) Ortopneia
(
) Tosse noturna
(
) Nictúria
(
) Cansaço
( ) Fadiga
( ) Hipotensão (
) EAP
(
) Edema de MMII (
) Palpitações
(
) Síncope
(
) Perda de peso >4,5Kg em 5 dias de tratamento para IC
(
)
Outros:
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Dispneia de esforço (NYHA)

Pior CF até o

CF no momento da

diagnóstico do Câncer

consulta

I – assintomático
II – grandes esforços
III – pequenos esforços
IV – repouso
História Patológica Pregressa:
( ) Alergias medicamentosas: ........................................................ ( ) Cirurgias: ................................................................................
( ) Tuberculose (
) DPOC
(
) Asma
( ) Hepatite viral ( ) Distúrbios hemorrágicos ( )
SIDA ( ) Transfusões
( ) Outro Câncer? ................................................ ( ) Outras : ..................................................................................................................
História Fisiológica ( ) Menopausa aos .......... anos Gesta: ............. Para: .................. Aborto: ....................
( ) Outros: .................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

História Familiar (
) HAS
(
) DM
(
) Insuficiência Coronariana
(
) Morte Súbita
(
) Dislipidemia
(
) IC ou Cardiomiopatias
(
) AVE ou AIT ( )
Câncer:
................................................................................................
( ) Outras: ........................................................................................................................................................................................
História Social:
(
) Drogas ilícitas? .................................................................
(
) Etilismo? Se positivo, calcular carga etílica: ........... g/dia
(
) Tabagismo: ............ maços/ano
Outras Co-morbidades
 Anemia
 Demência / alterações cognitivas
 Disfunção erétil
 Doença arterial carotídea (<50%)
 Doença arterial periférica
 Insuficiência venosa membros inferiores
 Doença Orovalvar: ..............................................

Bebida (100 mL)
Cerveja (lata)
Vinho (taça)
Destilados (dose)









30g
2
2
2

15g
1
1
1

DPOC
Fibrilação Atrial
Hipertireoidismo
Hipotireoidismo
Marca-passo / Desfibrilador / Ressincronizador
Síndrome Metabólica
Outras: ................................................................

III- Exame Físico
Sinais Vitais e Dados Antropométricos
PA MSE (sentado)= ................X............... mmHg
Estatura= ................... m

FC= ................. bpm

FR= ................ irpm

Circunferência Abdominal= .................. cm

PESO= ............ Kg

IMC= .................. Kg/m2

Ectoscopia: ( )Hipocorado: ....../4+ (
)Cianose: ....../4+ ( )Ictérico: ....../4+ ( )Emagrecido ( )Hipohidratado:
....../4+
...........................................................................................................................................................................................................
Cabeça e pescoço: (
) Turgência jugular patológica (>450)
( ) Pulsações arteriais
Outros: ................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Aparelho cardiovascular:
 Ictus cordis desviado à E.
 Ritmo irregular
 B3

 B3 + galope
 B4
 Sopro sistólico: ..............................

 Sopro diastólico: ............................
 Atrito pericárdico

Outros: ................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Aparelho respiratório:
 Estertores nas bases
 Derrame Pleural
 Estertores >bases
 MV diminuído: ...............
Outros: ................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Abdome:
 Refluxo hepato-jugular
 Hepatomegalia
 Ascite
Outros: ................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Membros:
 Edema membros inferiores (tornozelo)
 Enchimento capilar lentificado
 Pulsos de amplitude 
Outros: ................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Exame neurológico: ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

IV- Risco Cardiovascular Global
Se algum item positivo, considerar ALTO RISCO
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Fatores de Risco Cardiovascular Global

) IAM ou SCA
) Angina Pectoris
) Revascularização miocárdica prévia
) AVE ou AIT
) IC de etiologia isquêmica
) Aneurisma Aorta Abdominal
) Estenose Artéria Renal
) Estenose Carotídea >50%
) Diabetes Mellitus 1 ou 2

Assinalar o Risco Cardiovascular Global
0-1 fator
( ) BAIXO

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(

) Tabagismo
) Histórico de Dislipidemia (col T - TG - LDL - HDL)
) Hipertensão Arterial  Sob tratamento? ( ) Sim ( ) Não
) Obesidade (IMC> 30 Kg/m2) ou
) Sobrepeso (IMC 2529,9 Kg/m2)
) Sexo masculino ou Feminino pós-menopausa
) História Familiar de Coronariopatia
) Sedentarismo
) Baixa condição social
) Personalidade estressado

2 fatores
) INTERMEDIÁRIO

>2 fatores
( ) ALTO
IAM ou SCA; Angina Pectoris; RVM; AVE ou AIT;
IC isquêmica;Aneurisma de Aorta Abd; Estenose
carotídea >50%; Estenose Art. Renal; DM 1 ou 2

V- Fatores de Risco para Lesões Cardiovasculares pela QT e RT (em geral)
(
(
(
(
(
(
(

) Idade > 60 ou < 20 anos
) Sexo feminino
) HAS
) DM
) DAC prévia
) Obesidade (IMC> 30 Kg/m2)
) Disfunção ventricular prévia

Número de Fatores de Risco para Cardiotoxicidade:

(
(
(
(
(
(

) Insuficiência Hepática
) Insuficiência Renal
) Associação de Quimioterápicos
) Radioterapia prévia ou concomitante
) Bolus ou Infusão rápida
) Dose elevada (consultar para cada QT) (Doxo> 400mg/m2)
(Ciclo > 180 mg/Kg) (5-FL > 800 mg/m2)

VI-Dados Oncológicos
Sítio Primário do Tumor:
( ) Mama
( ) Linfomas
( ) Leucemias
( ) Colo de útero
( ) Ovário

(
(
(
(
(

) Próstata
) Traquéia, Brônquio e Pulmão
) Cólon e Reto
) Estomago
) Esôfago

(
(
(
(
(

) Cavidade oral
) Cabeça e Pescoço
) Pele Melanoma
) Sítio indeterminado
) ..................................

Tipo histológico, Classificação, Estágio: ..............................................................................................................................................
Início dos sinais e sintomas: ( ) até 3 meses
Outro CA prévio: ( ) não

( ) 3 6 meses

( ) 6 meses  1 ano ( ) >1 ano ( ) Recidiva

( ) sim: ................................................................................................................................................

Tratamento proposto:
( ) Cirurgia curativa: Qual? ................................................... (

) Cirurgia paliativa/higiênica: Qual? .............................................

( ) Radioterapia: Se positivo, data? ___/___/______. Quantidade? _____________
( ) cervical (

Local? (

) precórdio ou mediastino

) outros: ..................................................................................................................................................................

Quimioterapia:
GRUPO
Antraciclinas
Alquilantes
Antimetabólitos
Antimicrotúbulos
(Taxanos)
Anticorpo Monoclonal

Agentes Biológicos
Inibidores da TirosinaQuinase
Inib. da
Topoisomerase e
Epidoflotoxinas
Alcalóides da Vinca
Moduladores do
receptor de
Estrogênio
Miscelânia
Corticóide
Outros

FÁRMACO
Doxorrubicina
Epirrubicina ou Idarrubicina
Ciclofosfamida ou Ifosfamida
Cisplatina ou Carboplatina
Bussulfan ou Mitomicina
5-Fluorouracil
Capecitabina
Paclitaxel
Docetaxel
Transtuzumabe
Bevacizumabe ou Alentuzumabe ou Cetuximabe ou
Rituximabe
Interleucina
Interferon
Ácido all-trans retinoico
Imatinibe ou Desatinibe ou Nilotinibe ou Sinitinibe
ou Lapatinibe ou Erlotinibe ou Gefitinibe
Irinotecano ou Topotecano ou Etoposídeo

Vincristina
Vinblastina ou Vonorelbina
Tamoxifeno

Talidomida
Bleomicina ou Mitomicina
Prednisona

DOSE POR
SESSÃO

N0 DE
SESSÕES

DOSE TOTAL

VII- Resultados de Exames
Eletrocardiograma de ____/____/________
Ritmo: (
) Sinusal (
) Fib Atrial
FC: ........... spm
P: ........ s
AQRS: ................0 QT: .......... s
(
) ADIRV (
) BAV 10 ( ) BAV 20 ( ) BAV 30 (
) SAE
(
) SAD
) SVE
(
) BRD incompleto
(
) BRD completo
(
) HBAE/BDAS
(
) BRE incompleto (
) ESSV
(
) ESV
(
) Inatividade elétrica em parede: .................................................................
(

PR: ........ s QRS: ........ s
(

) SVD

(

) BRE completo

(

) AIRV em parede

................................
Outros: ..........................................................................................................................................................................................
Resultado de exames laboratoriais:
 Hematócrito: ...........................
 Hemoglobina: .........................
 Leucometria: ...........................
 Plaquetometria: ......................
 Glicemia de jejum: ..................
 Hemoglobina glicada: .............
 Lipídeos totais: .......................
 Colesterol total: ......................
 HDL-Colesterol: ......................
 LDL-Colesterol: ......................
 Triglicerídeos: ........................
 Ácido Úrico: ...........................
 TSH: .......................................














Creatinina: ...........................
Uréia: ...................................
Sódio: ..................................
Potássio: ..............................
EAS proteinuria
EAS cilindruria
EAS hematuria
EAS hemoglobinuria
Clearance de creatinina: ............. mL/24H
Proteinuria de 24H: ..................... mg/24H
........................................................................
.......................................................................

Telerradiografia do tórax de ____/_____/________
 Cardiomegalia
 Edema alveolar (congestão)
 Edema intersticial
 Inversão do padrão vascular






Derrame pleural
Hipertensão pulmonar
Índice cardio-torácico (iCT): .......................
...........................................................................

Ecocardiograma ___/___/_______
AE: .......... VolAE: .......... Ao: .......... VEd: ........... VEs: .......... SIVd: .......... PPVEd: ........ VD: ..........
Função sistólica: ( ) VE normal ( ) Disf. leve VE ( ) Disf. mod. VE ( ) Disf. grave VE
FE Teicholz: ........... % FE Simpson: .......... % ( ) VD normal ( ) Disf. leve VD ( ) Disf. mod. VD ( ) Disf. grave VD
Função diastólica: ( ) Normal Disfunção: ( ) grau I ( ) II ( ) III ( ) IV E/A: .........
E’: ..........
E/E’: ...........
Pressão
sistólica
da
artéria
pulmonar:
..............................
mmHg.
(Demais dados em ficha específica)

Tratamento Farmacológico Cardiovascular (medicações prescritas na primeira consulta):
CLASSE
INIBIDOR
DA ECA

FÁRMACO
Captopril

DOSE (mg)
( ) 6,25 ( ) 12,5 ( ) 25 (

Maleato de Enalapril

( )5

BLOQ. AT1
α e ßBLOQ.ADRENÉRGICO

Losartano Potássico

( ) 25

Carvedilol

( ) 3,25 ( ) 6,50 ( ) 12,5 (

DIURÉTICO

Furosemida

( ) 40

) 2X/dia

( ) 10 ( ) 20

(

)2X/dia

( ) 50 ( ) 100

(

) 1X/dia

(

) 2X/dia

(
(
(
(

) ½ manhã ( ) 1/manhã
) 1/manhã e tarde
) 1cp 3X/dia ( )1 cp 4X/dia
)1/manhã

) 25

(

FREQUÊNCIA
)3X/dia (

(

(

)4X/dia

)2X/dia

Hidroclorotiazida

( ) 12,5

ANTAG.
ALDOSTERONA

Espironolactona

( ) 25

(

) 1/manhã

DIGITÁLICO

Digoxina

( ) 1 cp. de 0,250
( ) ½ cp. de 0,250

ANTIAGREGANTE
PLAQUETÁRIO

AAS (ácido acetil salicílico)
Cloridrato de Ticlopidina
Clopidogrel

( ) 100
( ) 250
( ) 75

(
(
(
(
(
(

) pela manhã, diariamente
) manhã de 2a a 6a
) manhã dias alternados
) 1 após o almoço ( ) 2 após o almoço
) 2X/dia
) 1 cp. após o almoço

VASODILATADOR
DIRETO

Hidralazina

( ) 25

( ) 50

( ) 2X/ dia

(

) 3X/dia

(
(

)5
) 10

( ) 10

NITRATO

Dinitrato de Isossorbida
Propatilnitrato
Mononitrato de
Isossorbida

( ) 2X/ dia
( ) 2X/ dia

(
(

) 3X/dia
) 3X/dia

(

) 10

( ) 20

( ) 40

( ) 2X/ dia

(

) 3X/dia

Sinvastatina

(

) 10

( ) 20

( ) 40

(

Besilato de Anlodipino

(

) 5

(

(

) 2X/dia

ESTATINAS
ANTAG. DO

Ca++

( ) 25

) 50

) 10

) à noite

( ) 1X/ dia

Projetos inclusos:
(
(
(
(

Agendar Retorno para: ____/____/______
) Fatores Prognósticos – Prof. Eduardo Nani
) Ecocardiograma CA de mama – Dr. Roberto Meirelles
) ECG e Arrimtias – Iniciação Científica
) Outros: ..................................................................................

Anexo 3
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES
AMBULATÓRIO DE CARDIO-ONCOLOGIA
FICHA DE COLETA DE DADOS

CONSULTA RETORNO
Prontuário HUAP
CARDIO-ONCOLOGIA
Data Consulta
......../......../20........

I-Identificação:

Nome: ........................................................................................................................................................................................

ll- Anamnese Dirigida
Sinais e Sintomas de Insuficiência Cardíaca ou cardiopatia:
(
) DPN
(
) Ortopneia
(
) Tosse noturna
(
) Nictúria
(
) Cansaço
( ) Fadiga
( ) Hipotensão (
) EAP
(
) Edema de MMII (
) Palpitações
(
) Síncope (
) Angina Pectoris (
) Dor: (local)
...........................................................
(
)
Outros:
..................................................................................................................................................................................................
(
)
Internações
/
admissões
em
pronto
atendimento
ou
Emergência:
....................................................................................................
Classe Funcional (NYHA) atual: ( ) I
(
)II
(
)III
(
)IV

lll- Exame Físico
Sinais Vitais e Dados Antropométricos
PA MSE (sentado)= ................X............... mmHg

FC= ................. bpm

FR= ................ irpm

PESO= ............ Kg

Ectoscopia: ( )Hipocorado: ....../4+ (
)Cianose: ....../4+ ( )Ictérico: ....../4+ ( )Emagrecido ( )Hipohidratado:
....../4+
...........................................................................................................................................................................................................
Cabeça e pescoço: (
) Turgência jugular patológica (>450)
( ) Pulsações arteriais
Outros: ................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Aparelho cardiovascular:
 Ictus cordis desviado à E.
 B4
 Ritmo irregular
 Sopro sistólico: ..............................
 B3
 Sopro diastólico: ............................
 B3 + galope
 Atrito pericárdico
Outros: ................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Aparelho respiratório:
 Estertores nas bases
 Derrame Pleural
 Estertores >bases
 MV diminuído: ...............
Outros: ................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Abdome:
 Refluxo hepato-jugular
 Hepatomegalia
 Ascite
Outros: ................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Membros:
 Edema membros inferiores (tornozelo)
 Pulsos de amplitude 



Enchimento capilar lentificado

IV- Resultados de Exames
Eletrocardiograma de ____/____/________
Ritmo:
(
) Sinusal (
) Fib Atrial
AQRS: ................0 QT: .......... s
( ) ADIRV (
) BAV 10 ( ) BAV 20 ( ) BAV 30 (
(
) BRD incompleto

FC: ........... spm
) SAE

(

P: ........ s
) SAD

(

PR: ........ s QRS: ........ s
) SVD

(

) SVE

(
(

) BRD completo
(
) HBAE/BDAS
(
) BRE incompleto (
(
) ESV
) Inatividade elétrica em parede: .................................................................
(

) BRE completo

(

) ESSV

) AIRV em parede

................................
(

) NORMAL

Outros: .............................................................................................................................................................

Resultado de exames laboratoriais:
 Hematócrito: ...........................
 Hemoglobina: .........................
 Leucometria: ...........................
 Plaquetometria: ......................
 Glicemia de jejum: ..................
 Lipídeos totais: .......................
 Colesterol total: ......................
 HDL-Colesterol: ......................
 LDL-Colesterol: ......................
 BNP: ………………………………….. (……/……/20…..)
Telerradiografia do tórax de ____/_____/________
 Cardiomegalia
 Edema alveolar (congestão)
 Edema intersticial
 Inversão do padrão vascular









TROPONINA (us): ………………. (…../……/20……)
Triglicerídeos: ........................
Ácido Úrico: ...........................
Creatinina: ...........................
Uréia: ...................................
Sódio: ..................................
Potássio: ..............................






Derrame pleural
Hipertensão pulmonar
Índice cardio-torácico (iCT): .......................
...........................................................................

Ecocardiograma ___/___/_______
AE: .......... VolAE: .......... Ao: .......... VEd: ........... VEs: .......... SIVd: .......... PPVEd: ........ VD: .......... F
unção sistólica: ( ) VE normal ( ) Disf. leve VE ( ) Disf. mod. VE ( ) Disf. grave VE
FE Teicholz: ........... % FE Simpson: .......... % ( ) VD normal ( ) Disf. leve VD ( ) Disf. mod. VD ( ) Disf. grave VD
Função diastólica: ( ) Normal Disfunção: ( ) grau I ( ) II ( ) III ( ) IV E/A: .........
E’: ..........
E/E’: ...........
Pressão sistólica da artéria pulmonar: .............................. mmHg

V- Tratamento Farmacológico Cardiovascular (SE HOUVER)
CLASSE
INIBIDOR
DA ECA

FÁRMACO
Captopril

DOSE (mg)
( ) 6,25 ( ) 12,5 ( ) 25 (

Maleato de Enalapril

( )5

( ) 10 ( ) 20

(

)2X/dia

BLOQ. AT1
α e ßBLOQ.ADRENÉRGICO

Losartano Potássico

( ) 25

( ) 50 ( ) 100

(

) 1X/dia

Carvedilol

( ) 3,25 ( ) 6,50 ( ) 12,5 (

(

) 2X/dia

Furosemida

( ) 40

Hidroclorotiazida

( ) 12,5

(
(
(
(

) ½ manhã ( ) 1/manhã
) 1/manhã e tarde
) 1cp 3X/dia ( )1 cp 4X/dia
)1/manhã

Espironolactona

( ) 25

(

) 1/manhã

DIGITÁLICO

Digoxina

( ) 1 cp. de 0,250
( ) ½ cp. de 0,250

ANTIAGREGANTE
PLAQUETÁRIO

AAS (ácido acetil salicílico)
Cloridrato de Ticlopidina
Clopidogrel

( ) 100
( ) 250
( ) 75

(
(
(
(
(
(

) pela manhã, diariamente
) manhã de 2a a 6a
) manhã dias alternados
) 1 após o almoço ( ) 2 após o almoço
) 2X/dia
) 1 cp. após o almoço

VASODILATADOR
DIRETO

Hidralazina

( ) 25

( ) 50

( ) 2X/ dia

(

) 3X/dia

Dinitrato de Isossorbida
Propatilnitrato
Mononitrato de
Isossorbida

(
(

)5
) 10

( ) 10

NITRATO

( ) 2X/ dia
( ) 2X/ dia

(
(

) 3X/dia
) 3X/dia

(

) 10

( ) 20

( ) 40

( ) 2X/ dia

(

) 3X/dia

Sinvastatina

(

) 10

( ) 20

( ) 40

(

Besilato de Anlodipino

(

) 5

(

(

) 2X/dia

DIURÉTICO

ANTAG.
ALDOSTERONA

ESTATINAS
ANTAG. DO Ca++

( ) 25

) 10

) 50

) 25

(

) 2X/dia

(
(

FREQUÊNCIA
)3X/dia (
)2X/dia

) à noite

( ) 1X/ dia

)4X/dia

Agendar Retorno para: ____/____/______

VIAnotações
complementares:
.............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Assinatura sob CRM-RJ
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